
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 
 

Проект! 
 

 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 

(обн. ДВ. бр.58 от 9 Юли 1996г., изм. ДВ. бр.53 от 4 Юли 1997г., изм. ДВ. 

бр.124 от 27 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г., изм. ДВ. 

бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., попр. ДВ. 

бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., изм. ДВ. бр.75 от 

2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 

Декември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 

Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 

11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 

Май 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 

2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 

2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 

2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 

2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9 

Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. 

бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. 

ДВ. бр.21 от 8 Март 2014г., доп. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.) 

§ 1. В чл. 23 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 2 след думите „професионална подготовка“ се добавя 

запетая и следния текст: „като осигуряват съответни условия и бази за 

подготовка на учениците.“ 

2. В ал. 3 и 4 след думите „спортни училища“ се добавя следния 

текст „и спортните зали и съоръжения към тях“. 

 

§ 2. В чл. 24, ал. 1 се създава изречение второ със следния текст: 

„Финансирането на дейностите по предходното изречение се 

осигурява от държавния бюджет или от общините според вида на 

спортното училище, както и от други физически и юридически лица.“ 

 

ВНОСИТЕЛИ: 



 

 

 

 

МОТИВИ 
към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 

физическото възпитание и спорта 

 

Настоящите промени целят регламентирането на собствеността и 

поддържането на спортните бази и съоръжения към спортните училища, 

независимо от това дали те са подчинени на държавата или общините. До 

този момент всички спортни бази и съоръжения се стопанисват от 

общините, въпреки че някои от тях се ползват от държавни спортни 

училища към Министерството на младежта и спорта и на  Министерството 

на образованието. Това смесване при управлението и ползването на 

собствеността води до незаинтересованост на общините за поддържане на 

материалната (спортната) база на държавните училища и обратно.  

Неосигуряването и неподдържането на спортните съоръжения към 

спортните училища не позволяват поддържането на нормален учебен и 

тренировъчен процес в противоречие с чл. 24, ал. 1 от закона в 

досегашната редакция. 

Смятаме, че с предлаганите промени, които уточняват кой е 

отговорен за поддържането на материалната база в спортните училища (а 

именно – органите, които са отговорни за управлението им), ще се 

подобрят условията на тренировъчния процес в българските спортни 

училища. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛИ: 

 

 

 

 
       


