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ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

(Обн., ДВ, бр. 58 от 9.07.1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд на РБ от 17.06.1997 г. - бр. 53 от 4.07.1997 г.; изм., бр. 124 от 27.10.1998 г., бр. 51 от 4.06.1999 г., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 53 от 30.06.2000 г., в сила от 30.06.2000 г., попр., бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 4.08.2000 г., изм. и доп., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд на РБ от 1.10.2002 г. - бр. 95 от 8.10.2002 г.; изм., бр. 120 от 29.12.2002 г.)

	§1. В чл. 48 се правят следните допълнения:
	Създава се нова алинея 2 както следва:

“(2) Спортните съоръжения и територията на Националната спортна академия “Васил Левски” са обект с национално значение.”
	Досегашният текст става алинея 1.


§2. Алинея 6 на чл. 50 се изменя както следва:
“(6) Обектите и съоръженията по ал. 5, без тези с национално значение, могат да се предоставят за ползване освен по реда на ал. 3 и чрез учредяване на концесия по реда на Закона за концесиите.”

§3. Текстът на ал. 3 от чл. 51а се изменя както следва:
(3) Не може да се изменя социалното предназначение на съществуващите спортни, туристически обекти и прилежащите им зони, държавна или общинска собственост. Собствениците на възстановени имоти, които влизат в границите на съществуващи спортни, туристически обекти и прилежащите им зони, получават парично обезщетение за тези имоти, определено по пазарни цени, в случай, че в 6 месечен срок от влизане в сила на този закон направят писмено искане пред областния управител, респ. пред общинския съвет. За предназначение на поземлени имоти се счита фактическото им ползване, доколкото то не противоречи на закон.”

§4. В §1 от Допълнителните разпоредби се добавя нова точка 3а със следния текст:
"3а. "Спортни обекти" са териториално обособени недвижими имоти предназначени за подготовка на спортисти и състезания по един или повече спортове и/или подготовка и квалификация на спортно-педагогически и треньорски кадри."

§5. В § 1 от Допълнителните разпоредби се добавя нова точка 3б със следния текст:
"3а. "Туристически обекти" по смисъла на този закон са териториално обособени недвижими имоти предназначени за социален туризъм."

§6. Текстът на чл.59б, ал. 1 се изменя както следва:
“Чл.59б. (1) Разпределените средства по чл.9, ал.З, т.1 от Закона за хазарта, но не по-малко от 24 % от постъпленията на Българския спортен тотализатор, без средствата по чл.57а, т.1, се съхраняват и отчитат от Министерството на младежта и спорта по реда на чл.50 от Закона за устройството на държавния бюджет."

§7. Текстът на чл.59б, ал.2, т.5 се изменя както следва: 
“5. месечна премия на състезатели-аматьори, жени и мъже, прекратили състезателна дейност, имащи осигурителен или трудов стаж не по-малко от 15 години, за най-високото им постижение от олимпийски игри, официални световни или европейски първенства в олимпийски дисциплини."

§8. Текстът на чл.59б, ал.З се изменя както следва: 
“(3) Средствата по ал.1 и ал.2 се предоставят по ред и условия, определени от Министерство на младежта и спорта и размерът на премиите по ал.2, т.5 се определя като процент от три минимални работни заплати за страната, както следва:
1.	олимпийски шампион в индивидуална дисциплина -100 %;
2.	второ място на олимпийски игри или световен шампион в
индивидуална дисциплина - 80 %;
3.	трето място на олимпийски игри в индивидуална дисциплина
- 70 %;
4.	европейски шампион в индивидуална дисциплина - 50 %;
5.	за постижение в отборна дисциплина размерът на премията е
70 % от съответния за индивидуална;
6. при повече от една олимпийска, световна или европейска титла, като най-високо постижение по т.5 на ал. 2, размерът на съответната премия се увеличава с 10%.


Преходни и заключителни разпоредби


§9. В Закона за облагане доходите на физическите лица (Обн., ДВ, бр. 118 от 10.12.1997 г., в сила от 01.01.1998 г.; Решение № 6 на Конституционния съд на РБ от 19.03.1998 г. - бр. 35 от 27.03.1998 г.; изм. и доп., бр. 71 от 23.06.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 01.01.1999 г., доп., бр. 50 от 01.06.1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. и доп., бр. 111 от 21.12.1999 г., в сила от 01.01.2000 г., бр. 105 от 19.12.2000 г., в сила от 01.01.2001 г., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп., бр. 40 от 19.04.2002 г., в сила от 19.04.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп., бр. 61 от 21.06.2002 г„ изм. и доп., бр. 118 от 20.12.2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., бр. 42 от 9.05.2003 г., бр. 67 от 29.07.2003 г., доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 13.12.2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 04.08.2004 г., изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 22.06.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) в Раздел II, Необлагаема доходи, чл. 12, ал. 1 се създава нова т. 17 със следния текст:
"17. месечни премии на състезатели, по смисъла на чл.59б, ал.2, т.5 от Закона за физическото възпитание и спорта."







МОТИВИ

към Закон за изменение и допълнение на Закон за 
физическото възпитание и спорта


В чл. 52, ал. З Конституцията на Република България, като социална държава, регламентира "Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма". Тази закрила обезпечава реализацията на посочените в текста граждански права.
Първата част на предложеният от нас Законопроект цели да допълни регламентацията на спортната база. Едно от най-важните условия за развитието на спорта е наличието на социална спортна база и режим за ползването й. Законово тези отношения са регламентирани в глава десета на ЗФВС, като законодателят е предвидил изпълнителната власт да развие режима в подзаконови конкретизиращи актове. Това не е направено и добавено към празноти и несъвършенства в реституционните закони създават условия не за развитие, а за намаляване на възможностите за реализиране на горепосоченото конституционно право. До сега не е създаден статут (нормативен режим) на спортните обекти с национално значение, както изисква чл. 48 т. 1 от ЗФВС и не е определен като такъв нито един обект. Към това трябва да добавим и липсата на държавно определени норми за спортни площи съобразно отделните териториални устройства и население.
Предложеният законопроект цели да допълни регламентацията на спортните обекти на първично ниво като:
1.	Ограничи промяната на предназначението на спортните имоти и запази тези имоти независимо от вида на държавната или общинска собственост и да се премахне  възможността чрез преминаване от публична в частна, да се заобикалят нормативни изисквания.
2.	Ограничи на вида на подобренията в тези имоти.
3.	Предвиди възможност за обезщетение на собствениците на имоти,  възстановени по реда на реституционните закони.
4.	Законово регламентиране  спортната база  предоставена на Националната   спортна   академия   "Васил   Левски"   като   обект   с национално значение, което ще гарантира изпълнението на функциите на това национално висше училище. Реално базата на Националната спортна академия "Васил Левски" винаги е осъществявала  и осъществява функциите на спортен обект с национално значение. Там не само се подготвят висшите спортно-педагогически и треньорски кадри, но се провежда водеща спортна подготовка и значителна част от националния спортен календар.
5.Допълване на терминологичния апарат.
Предложените промени ще създадат стабилност на този род обществени отношения, ще допълнят режима на спортните обекти държавна собственост и ще създадат условия за ефективно реализиране на държавната политика в областта на спорта, доближаващи се до този в развитите европейски държави.

Втората част на предложения от нас Законопроект е свързана със социалното подпомагане на елитни наши спортисти, допринесли за издигане на националния ни престиж и прослава на Република България.
Безспорен е фактът, че спортът е социалния феномен на съвременното общество. Това място му е отредено не само заради биологическите измерения на неговата същност, но преди всичко заради формиращото му въздействие върху личността и обществото.
След възобновяването на Олимпийските игри в края на 19 век, спортът изцяло служи на олимпизма, който през последното столетие отреди онова място на игрите, което ги превърна в едни от най-значимите културни прояви на човечеството. Измерението на тази тенденция се изразява както в световен, така и в национален мащаб.
Република България, която е една от четиринадесетте учредителки на съвременния олимпизъм, заема достойно място сред най-великите спортни нации вече половин век. Българските спортисти са извоювали 200 (двеста) отличия на най-големия спортен форум - Олимпийските игри. Двеста петдесет и девет (259) българи в спортната ни история са се изкачвали на стълбичката на победителите, безусловно и гордо носейки националния герб и трикольор на гърдите си.
Според приетите международни норми, спортът е елемент от националната идентичност. Изявените спортисти на страната са не само спортни посланици, но и пропагандират сраната ни като достижение в тази трудна, конкурентна област.
Моралната стойност на тези успехи е безценна. Усилията, волята и трудът са неизмерими. Те заслужават своя еквивалент на внимание от страна на държавата.
Пътят до върховете в спорта е дълъг, напрегнат и изисква постоянство, лишения и пълно себеотдаване. Той започва в ранна детска възраст и обхваща десетилетия от най-пълноценната възраст на човешкия живот. Тази ангажираност на спортистите не дава възможност за друга професионална дейност за споменатия период. Поради това спортът за тях се превръща в професия.
С така представения проект се цели да се обхванат всички основни социални категории спортисти, донесли за славата на България, с което се преодолява социално напрежение. При това факт е, че голяма част от тях са треньори, които трудно изживявят тежките промени на прехода, а от тяхната работа в много голяма степен зависи бъдещето на българския спорт. До сега премии бяха давани само на олимпийски шампиони.
Ние посочваме ясен източник за финансовите средства, без да се намаляват тези за спортните организации и Министерство на младежта и спорта.
При изготвянето на текстовете участваха представители на инициативния комитет от спортисти и бе взето становище от Министерство на младежта и спорта.
В стремежа на страната и правителството за присъединяването на Република България към Европейския съюз, достойното отношение на държавата към олимпийските медалисти ще се оцени високо. Световният опит, особено в страните с нови демокрации, които имаха сходни съдби с нашата показва, че този проблем вече е решен. Решаването му у нас ще бъде стимул и за бъдещите олимпийски медалисти, каквито вярваме, че България ще има.

В заключение — предлаганите от нас промени са в съответствие с приетата на 11.04.2003 год. с Решение №235 на МС Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България.
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