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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 

З А К О Н 
 

за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта 
 

(Обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 53  
от 1997 г.; изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.;  

попр., бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на 
Конституционния съд от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 
от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., 
бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г. и бр. 45 от 

2012 г.) 

 

§ 1. В чл. 59б ал. 4 и 5 се изменят така: 

„(4) Средствата по ал. 2, т. 5 за един медал се определят, както 

следва: 

1. златен медал на олимпийски игри – три минимални работни 

заплати, установени за страната; 

2. сребърен медал на олимпийски игри – деветдесет на сто от три 

минимални работни заплати, установени за страната; 

3. бронзов медал на олимпийски игри – осемдесет на сто от три 

минимални работни заплати, установени за страната. 

(5) Разпоредбата на ал. 4 се прилага съответно и за отпускане на 

месечна премия за олимпийските медалисти от параолимпийски игри, 

прекратили активната си състезателна дейност.” 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 2. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в 

„Държавен вестник” . 

 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2012 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 
(Цецка Цачева) 
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М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за изменение на Закона за физическото възпитание и 

спорта 

 

Основната цел на предложения проект на Закон за изменение на 

Закона за физическото възпитание и спорта е оптимизиране и прецизиране 

на действащите разпоредби, регламентиращи размера на месечната премия 

по чл. 59б, ал. 2, т. 5 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), 

отпускана на олимпийските медалисти, прекратили активната си състезателна 

дейност. 

 Олимпийските игри са признати за най-престижното състезание в 

спорта. Участието в тях е цел и признание в кариерата на всеки спортист. Те 

се провеждат на четири години и събират на едно място елита на световния 

спорт.  

Поради спецификата на форума и с цел създаване на добра 

организация Международният олимпийски комитет е фиксирал броя на 

състезателите по спортове, който е много по-малък от потенциалните 

участници на световни първенства. За да добие право на участие на игрите 

(олимпийска квота), всеки от спортистите минава през тежки 

квалификационни състезания, провеждащи се при изключително висока 

конкуренция. Спортният престиж на държавите се определя не само от 

завоюваните призови класирания, но и от броя на квалифицираните 

спортисти.  

Поради посочените по-горе факти спечелването на олимпийски 

медал е уникално постижение, предшествано от четиригодишни упорити 

усилия и пълна отдаденост на спортистите.  

Министерството на физическото възпитание и спорта счита, че не 

бива да бъде отдавана различна тежест на медалите, завоювани от 

българските спортисти на олимпийски игри, имайки предвид сегашната 

нормативната уредба – чл. 59б, ал. 4 и 5 от ЗФВС, съгласно която месечната 

премия за един медал се определя като процент от сума, определена със 

заповед на министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано с 

министъра на финансите, като се зачита най-високото постижение, както 

следва: сто на сто - за първи златен медал на олимпийски игри; деветдесет на 

сто - за първи сребърен медал от олимпийски игри; осемдесет на сто - за 

първи бронзов медал от олимпийски игри, и за всеки следващ медал, 
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спечелен от олимпийски игри - десет на сто от размера на премията на 

съответния медал. 

Всеки медал означава положен многогодишен труд, доказани и 

реализирани възможности на спортиста. През този период спортистите са 

изцяло отдадени на спортното си развитие и нямат възможност да започнат 

изграждане на кариера в друга област, което впоследствие след 

прекратяване на активната им състезателна дейност значително затруднява 

тяхната житейска и трудова реализация в други професионални области. 

Във връзка с изложеното Министерството на физическото 

възпитание и спорта предлага да бъдат повишени месечните премии на 

олимпийските медалисти, прекратили активната си състезателна дейност, 

като за всеки завоюван медал те се определят, както следва: златен медал на 

олимпийски игри – три минимални работни заплати за страната; сребърен 

медал на олимпийски игри – деветдесет на сто от три минимални работни 

заплати за страната; бронзов медал на олимпийски игри – осемдесет на сто 

от три минимални работни заплати за страната. По този начин ще бъде 

дадена реална оценка на положения от спортистите труд, на постигнатите от 

тях изключителни успехи и на техния принос за издигане престижа на 

българския спорт. Предлага се новата правна регламентация да бъде 

приложима съответно и за отпускане на месечна премия за олимпийските 

медалисти от параолимпийски игри, прекратили активната си състезателна 

дейност. 

Очакваните резултати от прилагането на предложеното законово 

изменение са създаването на по-благоприятни условия за насърчаване 

усилията на българските спортисти за максималното развитие на техните 

способности в съответната спортна област, насочено към постигането на 

оптимални спортни резултати при участието им в олимпийски, съответно 

параолимпийски, игри. Постигнатите високи спортни резултати, изразявящи 

се в заемането на призови класирания при конкуренция с елита на световния 

спорт, биха означавали изключително признание в спортната кариера не 

само за самия спортист, но и за българската нация в международен аспект.   

 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
       (Цветан Цветанов) 

 


