
 

 

 

Проект 

 

Наредба за изменение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за 

организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и 

учениците извън учебния план 

 (обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., изм. и доп. бр. 42 от 18.05.2021 г.) 

 

Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта 

 

   § 1. В чл. 14 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „15 юли“ се заменят с „30 юни“; 

 

2. В ал. 2 думите „15 септември“ се заменят с „1 септември“. 

 

 § 2. В чл. 16 се правят следните изменения: 

       1.  Ал. 2 се заличава; 

2. Ал. 3 се изменя така:  

„(3) Министърът на младежта и спорта назначава експертна комисия, която изготвя и 

представя проект на правилата по ал. 1 и проекти на финансови планове за организиране и 

провеждане на състезанията от Ученическите игри за съответната учебна година.“; 

 

3. В ал. 4  думите „20 октомври“ се заменят с „10  септември“. 

4. Ал. 5 се заличава. 

    § 3. В чл. 18 се правят следните изменения: 

1. Ал. 3 се изменя така:  

„(3) Състезанията по чл. 16, включени в Националния спортен календар на Министерството 

на образованието и науката, се финансират съгласно утвърдените правила  по чл. 16, ал. 4 и 

финансови планове, утвърдени от министъра на младежта и спорта, съответно министъра на 

образованието и науката, за средствата от бюджетите на двете ведомства.“; 

 

§ 4. Навсякъде в текста на наредбата думите „Спортния календар на Министерството на 

образованието и науката“ и „Спортният календар на Министерството на образованието и 

науката“ се заменят съответно с „Националния спортен календар на Министерството на 

образованието и науката“ и “Националният спортен календар на Министерството на 

образованието и науката“. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

 

 

АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ДЕНКОВ                    РАДОСТИН ВАСИЛЕВ  

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И         МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И 

НАУКАТА             СПОРТА 

 



 

 

 

ДАТА:………………………… 

 

 

 


