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                                                   З А К О Н

за изменение и допълнение на  Закона за физическото възпитание  
                                           и спорта

(Обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд на РБ от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 от1999 г., бр. 81 от 1999 г., изм. и доп., бр. 53 от 2000 изм., бр. 64 от 2000 г., изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., Решение № 6 на Конституционния съд на РБ от 2002 г. изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., доп., бр. 34 от 2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2006 г изм., бр. 80 от 2006 г.,бр. 41 от 2007 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 53 от 2007 г., изм. и доп., бр. 50 от 2008 г., изм., бр. 74 от 2009 г., изм. и доп., бр. 50 от 2010 г., бр. 96 от.2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 99 от 2011 г., в сила от 2012 г., бр. 45 от.2012 г., бр. 87 от 2012 г., бр. 102 от 2012 г., изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 68 от 2013 г.)

		
§ 1. В чл.22 се правят следните изменения и допълнения:
	Създават се нови ал. 7 и 8:

          „(7) Всяка учебна година, при условия и по ред, определени от министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката на национално ниво се организират и провеждат ученически спортни игри. В тях могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна форма, с изключение на учениците от спортните училища.
            (8) Учениците по ал. 6  могат да  участват в ученическите спортни игри,  независимо дали са картотекирани в спортен клуб - член на федерация по съответния вид спорт.”
        2. Досегашната ал.7 става ал.9.
        3. Досегашната  ал. 8 става ал.10 и в нея след думите „ал.1-7” се добавя  „и ал.9”.     

                              ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”





								ВНОСИТЕЛ:


                                                                           




                                                       М  О  Т  И  В  И

към законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

 Целта на законопроекта е трайно да бъдат  регулирани въпросите, относно участието на учениците, които са в дневна форма на обучение в ежегодно провежданите на национално Ученически спортни игри.
             Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт, която обхващат ученици от  V до  XII клас.  По този начин се дава възможност на талантливите, можещите и развиващите се в областта на спорта ученици да се изявят  за своето училище и своите съученици.
Предлаганите изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание и спорта имат за цел решаване на възникналите проблеми при провеждане на ученическите игри. На провелите се през учебната 2012-2013 г. състезания, с правилата за организирането и провеждането им бяха поставени  ограничения за участие на ученици,  картотекирани  в спортни клубове, т.е. тези, които се занимават допълнително със спорт в свободното си време. Това доведе до намаляване на броя на участниците с близо 25%, което е в противоречие с поставените цели  в Приоритет 2 на Национална програма за развитието на физическото възпитание и спорта  2013-2016 г. за „насърчаване на учащите към практикуване на спорт, като средство за здравословен  начин на живот, физическо и духовно развитие”.
             Подценяването на извънкласната спортна дейност води до демотивиране на учителите по физическо възпитание и спорт и до формално провеждане на спортните прояви.
 
           Приемането на предложените със законопроекта промени ще доведе до разширяване на  обхвата на ученическите игри. Чрез ученическите игри учениците се мотивират да спортуват в спортни клубове и се предоставя  възможност да вземат участие в повече спортни мероприятия. Тези игри са  изява за всички ученици, една мотивация за активен спорт и осмисляне на свободното време .

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на предложените промени няма да са необходими допълнителни бюджетни средства. 


							ВНОСИТЕЛ:





