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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКО

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Обнародван в ДВ. бр. 58 от 9 юли. 1996 г., бр. 53 от 4 юли, 1997 г. -Решение
№ 8 на Конституционния съд от 1997 г., изм. бр. 124 от 27  октомври 1998 г. , бр. 51
от 4 юни 1999 г., бр. 81 от 14 септември 1999 г., в сила от 15 декември 1999 г., бр. 53
от 30 юни 2000 г. В сила от 30 юни 2000 г. Попр. Бр. 55 от 7 юли 2000 г. изм. бр. 64

от 4 август 2000 г. в сила от 4 август 2000 г.

§ 1 В чл. 2 се добавя нова ал. З със следния текст :
ал. З Физическото възпитание и спорта осъществяват образователни, здравни,

социални, културни и възстановителни функции.

§ 2 Чл. 4 се изменя както следва:

Чл. 4. Държавата насърчава развитието на физическото възпитание и спорта,
като:

1. Признава заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм за вътрешно
присъща потребност и право на всеки български гражданин да поддържа и
усъвършенства своите двигателни възможности;

2. Осигурява възможности и подходящи условия на гражданите независимо от
тяхната възраст, социално и обществено положение да спортуват за здраве и дълголетие;

3. Приема законодателни актове и създава нормативна уредба за физическото
възпитание и спорта в страната;

4. Създава условия и подпомага спорта за всички, детско-юношеския спорт,
ученическия, университетския спорт, както и цялостната общественополезна спортна
дейност за подобряване здравословното състояние на нацията;

5. Създава условия за развитието на спорта за високи постижения и осигурява
подготовката и участието на национални и олимпийски отбори на в международни
състезания и олимпийските игри.

6. Изгражда, поддържа, модернизира и управлява спортни обекти и съоръжения
както и контролира условията и реда на тяхното използване по предназначение;

7. Подпомага, координира, регулира и контролира дейността на спортните
организации;

8. Следи за спазването на нормите на задължителния медицински контрол,
конвенцията за борба  срещу употреба на допинг, както и за сигурността на спортните
обекти, мерки срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след
провеждане на спортни прояви организирани на стадиони и в спортни зали.

9. Подпомага и насърчава регистрираните в централния регистър на
Министерството на правосъдието юридически лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна спортна и младежка дейност чрез данъчни, кредитно лихвени
митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при
условия и по ред, определени в съответните нормативни актове;

10. Подготвя спортни специалисти и подпомага повишаването на тяхната
квалификация;

11. Провежда научно-изследователска, информационна и рекламна дейност;

§ 3 Създава се нов чл. 4а със следния текст:
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Чл. 4а Общините насърчават развитието на физическото възпитание и спорта,
като:

1. Приемат нормативна уредба, утвърждават и финансират програми за развитието
на местната спортна дейност;

2. Изграждат, поддържат и модернизират спортни и туристически обекти и
съоръжения на територията на общината;

3. Предоставят безвъзмездно спортни и туристически обекти и съоръжения за
нуждите на спортните клубове за обществено полезна дейност, детско-юношеския
спорт, детските градини .училищата, спорта за всички и инвалидите;

4. Съдействат за организирането на състезания на територията на общината;
5. Осъществяват финансови, стопански и контролни функции на местната спортна

дейност в съответствие с правомощията, които имат.

§4 Чл. 8 се изменя така:
Чл. 8 (1) Министерството за младежта и спорта (ММС) е държавен орган за

провеждане на държавната политика за младежта, спирта и социалния туризъм.
(2) Министерството на младежта и спорта осъществява своята дейност съгласно

устройствен правилник утвърден от Министерски съвет.
(3) Министърът на младежта и спорта:

1. Подготвя и предлага на Министерски съвет целта и основните задачи на
националната стратегия и едногодишна национална програма за развитието на
физическото възпитание и спорта.

2. Взаимодейства с държавните ведомства и другите органи на централната и
местна администрация за организиране на младежките дейности и развитие на
физическото възпитание и спорта;

3. Взаимодейства със спортните организации при осъществяването на
националната спортна програма и координира тяхната дейност с държавните ведомства
и общините;

4. Взаимодейства с младежки организации при осъществяването на държавната
младежка политика и координира тяхната дейност с държавните ведомства и общините;

5. Осъществява надзора върху дейността на спортните организации за спазването
на този закон;

6. Съвместно с Българските спортни федерации, Българския олимпийски комитет
осъществява финансирането на програми за подготовка и участие на българските
спортисти на олимпийски игри;

7. Подпомага общественополезната дейност на Българските спортни федерации, и
други сдружения с нестопанска цел за реализацията на държавната политика в областта
на спорта и социалния туризъм;

8. Управлява спортните обекти и съоръжения - държавна собственост,
предоставени по съответния ред на министерството;

9. Упражнява правата на едноличния собственик на капитала в търговските
дружества, образувани от спортни обекти и съоръжения - държавна собственост,
предоставена на Министерството на младежта и спорта;

10. Упражнява контрол по спазване режима за ползване на националните спортни
обекти и съоръжения държавна и общинска собственост за нуждите на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм;

11. Управлява държавното предприяти Български спортен тотализатор съобразно
устройствените му документи и утвържадава правилник за неговата дейност.
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   12. Издава лицензии на българските спортни федерации и на националните
спортни организации за извършване на спортна дейност.

13. Представлява Република България в международните отношения и
организации за договаряне и сключване на споразумения, протоколи и други документи
за сътрудничество в спортната   и младежка дейности със специализирани органи от
други страни въз основа на действащото законодателство.

14. Съвместно с другите държавни органи и международните спортни
организации, дава съгласието си за провеждането на регионални, европейски и
световни първенства на територията на Република България по установения ред;

15. Организира превенцията и контрола върху употребата на допинг в спорта.
16. Подпомага и взаимодейства с компетентните държавни органи, ведомства и

общинската администрация в борбата против насилието в спорта;
17. Приема и подпомага програми за повишаване квалификацията на спортните

специалисти и подготовка на инструктори за нуждитена масовия спорт;
18. Организира и подпомага дейността по проблемите на младежта  и спорта за

реализирането на държавната и местна политика на областно и общинско ниво, както и
за изпълнение на основните положения от Европейската харта за участие на младите
хора в живота на общините и регионите;

19. Упражнява правомощията си предоставени от настоящия закон и издава
наредби, правилници, инструкции и други актове в областта на младежта и спорта;

20. Утвърждава критериите, условията и реда за даване на награди на спортисти и
спортни специалисти и деятели, както и на млади таланти в различни сфери на
обществения живот.

(4)     Министърът на младежта и спорта   е първостепенен разпоредител със
субсидиите от държавния бюджет, разпределени по съответния ред за младежта и
спорта;

1. Ежегодно предлага структурата на субсидиите от държавния бюджет в областта
на младежта и спорта;

2. Съгласувано с Министъра на финансите приема схема за разпределение на
приходите от Българския спортен тотализатор.

3. Изпълнява бюджета за младежка и спортна дейност съставен от държавните
субсидии, собствените приходи и отчисленията от приходите на Българския спортен
тотализатор съгласно изискванията на този закон.

(5) С изрична заповед Министърът на младежта и спорта може да възлага
упражняването на своите правомощия на свои заместник.

(6) Министерството на младежта и спорта има свои областни структури.

§ 5. Създава се нов чл. 86 със следния текст:
Чл. 8б. Министерствата и държавните агенции разработват, утвърждават своите

програми по проблемите на младежта и спорта във взаимодействие и координация с
Министерството на младежта и спорта.

§ 6. Чл.10, ал. 4 се изменя така :
(4) Спортните клубове за обществено полезна дейност, желаещи да получат

лицензия се регистрират в националната федерация по съответния спорт при условията
и реда определени от Министъра на младежта и спорта. Спортните федерации и
национални спортни организации за обществено полезна дейност желаещи да получат
лицензия се регистрират в Министерството на младежта и спорта при условия н ред
определен от този Закон.
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§7 . Чл. 11, ал. 1 се изменя така:
След израза "сдружения на граждани" се добавя "както и сдружения на".

§8 Чл. 12, ал. 1 се изменя така:
След думата "спорт" се добавя изразът "могат да".

§ 9 Чл. 14, ал. 2 се изменя така : Заличават се думите "училищните, студентските
и войсковите спортни клубове"

В чл. 14 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:

(3) За подпомагане развитието на ученическия, студентския и войсковия спорт
могат да се създават многоспортови федерации и асоциации по ред и условия
определени от Министъра на младежта и спорта съгласувано със съответните Министри.

В чл. 14, ал. 3 става ал.4

§ 10 Създава се в ал. З на чл. 17 със следно то съдържание :
След думите "спортни клубове" се добавя "търговски дружества"

В чл.17 се създава нова т.5 в ал.3 със следното съдържание:
т. 5 Акционерните спортни клубовеиздават само поименни акции

§ 11. Текста на чл.18 става ал. 1
В чл. 18 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:

(2) Спортните клубове за частна полза не получават държавна подкрепа.

    § 12. В чл. 21, ал. З след израза м за други цели" се добавя "и не могат да бъдат по-
малко от три часа седмично".

В чл. 21 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
(5) Спортните клубове към висшите и средни училища се учредяват по ред и

условия определени от Министъра на образованието и науката съгласувано с Министъра
на младежта и спорта

§ 13. В чл.22, ал. 2 след думата "организира" се добавя израза "чрез спортни
секции".

В чл. 22, ал. 4 се изменя така:
(4) Извън училищната тренировъчна и състезателна дейност на учениците е

доброволна и се организира от училищните спортни клубове, училищните спортни
секции и отбори, ученическите спортни школи с подкрепата и съдействието на
училищните настоятелства.

В чл.22, ал. 5 след думите "спортни клубове" се добавя "училищни спортни
секции и отбори".

В чл.22 се създава нова ал. 6 със следното съдържание:
 (6) Извън училищната тренировъчна и състезателна дейност с учениците се

организира по ред определен от Министъра на образованието и науката и Министъра на
младежта и спорта.

§ 14 В чл. 23, ал. 4 след думата "науката " се добавя и "Министъра на младежта и
спорта" останалото се заличава.
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§ 15 В чл. 24 се създава нова ал. 2 със следното съдърание:
(2) Училищните и студентски спортни клубове са структури на ученическите и

студентски спортни федерации и асоциации.
<

§ 16 В чл.25, ал. 1 се добавя следния текст: "С минимален хорариум на
задължителните   занимания   от   240   часа   за   образователно квалификационната
степен "Бакалавър" и 180 часа за образователно квалификационната степен "
Специалист по...".

Чл. 25, ал. 3 се изменя така:
"След завършване курса на обучение задължително се полага изпит за физическа

годност, като оценката се вписва в дипломата за висше образование. Оценъчната
система за физическата годност на студентите се определя от Висшето училище."

§ 17 В чл. 36, ал.3 да  отпаднат думите "съгласувано"   и  "във взаимодействие".
§ 18 Чл. 57б се изменя така: Министърът на младежта и спорта, съгласувано с

Министъра на финансите утвърждава схемата за разпределение на приходите от
Българския спортен тотализатор.

§ 19 В чл. 59б отпадат думите "по реда на чл. 50 от Закона за устройството на
държавния бюджет"

§20 Допълнителна разпоредба
§ 1  В закона думите " Държавната агенция за младежта и спорта " се заменят с "

Министерството на младежта и спорта". А думите " Председателя на Държавната
агенция за младежта и спорта" се заменят с " Министъра на младежта и спорта"

§ 21 Преходни и заключителни разпоредби.
§ 1 В § 4 чл.8, ал.6 влиза в сила от 01.01.2003 година.
§ 2 Министърът на младежта и спорта утвърждава Правилник за приложение на

този Закон.
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МОТИВИ

КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Повече от пет години след неговото приемане Законът за физическото
възпитание и спорта не оказа съществено положително въздействие върху
организацията, съдържанието и резултатите на тази изключително важна социална
дейност.

Законът за физическото възпитание и спорта приет /от Народното събрание/ през
1996 г. (ДВ бр.58) и последвалите изменения и допълнения по него до 2000 г.
поставиха началото на съвременната правна регламентация на обществените
отношения в областта на спорта и физическото възпитание в Република България.

Наред с някои положителни резултати, изминалите пет години от неговото
приложение показаха, че Законът за физическото възпитание и спорта не изпълнява
своето цялостно предназначение за подобряване организацията, ефективността и
правовия ред в националната система на физическото възпитание и спорта в страната.

Причините за това са в:
- динамичното развитие на обществените отношения в спорта и необходимостта

от тяхното хармонизиране с Закона за юридическите лица с нестопанска цел /в сила от
01.01.2001 г. и европейското законодателство /конвенциите за борба с допинга,
насилието и др./;

- декларативност на основни принципи, без тяхното дефиниране в специални
текстове, което води до засилено администриране, усложнен лицензиозен режим, липса
на ефективна правна регламентация на ученическия и студентски спорт, както и на
контрола по използването на спортните имоти и съоръжения;

- неефективен статут и дейност /правомощия/ на държавния орган в областта на
физическото възпитание и спорта - Комитет за младежта, физическото възпитание и
спорта /КМФВС, 1996-1999/, Държавна агенция за младежта и спорта /ДАМС-2000 г./.

През изминалите 10 години, създадения през юни 1992 г. специализиран държавен
орган не можа /по обективни и субективни причини/ да реализира големия социален
приоритет за физическото и нравствено изграждане на младите хора. Основните
причини за това са отсъствието на последователна държавна политика в тази област,
недостатъчни правомощия по отношение координацията в дейността на държавната
администрация, общините и младежките и спортни организации, и не на последно място
постоянните трансформации на държавния орган за младежта и спорта /8 пъти/, което
доведе до снижаване на неговия авторитет пред държавните институции и гражданското
общество.

Световната и европейска практика убедително сочи, че под различни форми,
държавното ръководство се осъществява от министерства с широки пълномощия и ясни
управленски функции, които формират и осъществяват държавната политика в областта
на младежта и спорта, съвместно с младежките и спортни организации.

Па основание на изложеното в проекта за Закон за изменение и допълнение на
Закона за физическото възпитание и спорта се предвижда функциите на Държавната
агенция за младежта и спорта да се поемат от Министерство за младежта и спорта, а
правомощията на председателя на агенцията - от министър на младежта и спорта.

Със създаването на Министерство за младежта и спорта органът, който провежда
държавната политика в областта на младежта и спорта ще стане член на Министерския
съвет и ще участва пряко в държавното управление и провеждането на държавната
политика, което ще доведе до подобряване на оперативната ефективност в управлението
на младежта и спорта.

В институционален аспект създаването на Министерство за младежта и спорта
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цели постигане на единство, последователност и подобрена координация между
ведомствата, общините и обществените младежки и спортни организации за
реализиране на приоритетите на държавната политика в тази област.

Въпреки изрично формулираната си цел. Законът за физическото възпитание и
спорта не стимулира създаването на необходимите условия за масово практикуване на
физическо упражнения и спорт. Особено тежко е състоянието на ученическия и
студентския спорт. Законът не подпомага създаването на ученически спортни клубове.
На повечето места са закрити ученически спортни школи, като самостоятелни
извънучилищни структури. В повечето случаи формално е участието на общините в
подпомагането на училищата и университетите в спортната им дейност.

Това налага сериозни промени в Закона като за целта се възродят училищни
спортни секции и отбори. Освен това се задължават Министъра на образованието и
науката и Министъра на младежта и спорта да определят реда и условията за
провеждането на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на учениците.

Законът за академичната автономия на Висшите училища и ограничените им
бюджети доведоха до това, че в повече от университетите на България практически няма
задължителен учебен процес по физическо възпитание и спорт. Общостудентските игри
се провеждат формално, като броят на участващите студенти е символичен. Ето защо за
възстановяване на учебния процес се предлага въвеждането на задължителен хорариум
от часове за всички ВУЗ и техните колежи, както и полагането на изпит за физическа
дееспособност след завършването на курса на обучение, като оценката се вписва в
дипломата за завършено висше образование.

Във връзка с влизането в сила на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
от 01.01.2001 г. в проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото
възпитание и спорта се предлагат текстове, които синхронизират двата закона като
подпомагането и насърчаването на регистрираните в централния регистър на
Министерство на правосъдието юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на
обществено полезна спортна и младежка дейност.

За облекчаване на съществуващия лицензионен режим се предлага лицензирането
на спортните клубове от държавната институция да отпадне и това да се извършва от
съответната национална спортна федерация.

За подобряване правната уредба и прозрачността в професионалния спорт
(професионалния футбол) се предлага отпадането на задължителното изискване
професионалните спортни клубове да бъдат регистрирани като акционерни дружества.

Освен това се предлага за в бъдеще "Акционерните спортни клубове да издават
само поименни акции", което ще подобри обществената информираност относно
собствеността на футболните клубове.

В проекта за Закон се предлагат текстове подобряващи управлението и контрола
по режима на използването на спортните бази, както и по отношение подготовката и
квалификацията на спортните специалисти.

В заключение трябва да се отбележи необходимостта от Правилник за приложение
на Закона за физическото възпитание и спорта, като неговото изготвяне и издаване се
възлага на Министъра на младежта и спорта.

ВНОСИТЕЛИ:
      Весела Лечева и група н.п.


