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Проект

Закон за изменение и допълнение на
Закона за физическото възпитание и спорт
§1. В чл. 2 се създава ал.З със следното съдържание:
"(2) Спортът осъществява следните функции-образователна, здравна, социална,
културна и рекреационна".
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "Спортните организации" се добавят думите "и техните
обединения"
2. В ал. 2 след думите "спортни клубове" се добавят думите "и техните обединения".
3. Текстът на ал. 4 се изменя както следва:
"(4) Спортните организации в едномесечен срок от придобиване качеството на
юридическо лице, подават документи за регистриране по определения от закона ред".
§ З В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите "спортните клубове" се добавят думите и "техните обединения".
2. В ал. 2 след думите "спортните клубове" се добавят думите " и техните обединения".
3. Създава се ал. З със следното съдържание:
"(З) Спортните клубове и техните обединения се регистрират в публичен регистър на
съответната община, където извършват своята дейност".
§ 4 Ал. 1 на чл. 12 се изменя така:
"(I) Спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт, се
регистрират като професионални спортни клубове, които могат да бъдат и акционерни
дружества".
§ 5. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. Създава се алинея 5 със следното съдържание:
" Спортните федерации могат да изграждат, ползват и стопанисват спортни обекти и
съоръжения".
§ б Ал. 2 на чл. 15 се изменя така:
"(2) За национална спортна организация се признава тази организация, в която членуват
най-малко две трети от регистрираните клубове, техните обединения и/или спортни
федерации, които са признати от съответната международна организация".
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите "спортно-технически кадри" В ал. I думите"могат да получат
спортна лицензия" се заменят с думите "се регистрират в Националния спортен
регистрър на Държавната агенция за младежта и спорта".
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2. В ал. 2 думите "които кандидатстват за получаване на спортни лицензни" се заменят с
думите "които регистрират".
3. В ал. 2, т. 2 след думите "спортни клубове" се поставя запетая и се добавят думите
"спортни обединения".
4. В ал. 2,т.З след думите"да провеждат" да се добавят думите " и подпомагат".
5. В ал. 2, т. 4 да отпадне изцяло.
6. В ал. 2, т. 5 да отпадне изцяло.
7. В ал. З думата "лицензират" се заменя с "регистрират".
8. В ал. 3,т. I се изменя така: "Професионалните спретни клубове, по чл. 12 а 1, трябва да
са регистрирани като търговски дружества".
9. В ал. 4 думата "лицензия" се заменя с "регистрация".
10. В ал. 4, т. 4 думите "спортни организации, притежаващи спортна лицензия" се
заменят с думите "регистрирани спортни федерация".
11. Алинея 5 се изменя така: "Регистрация на спортните организации се извършва
Национален спортен регистър на Държавната агенция за младежта и спорта, както
следва:".
12. В ал. 5,т. 1 думите "лицензират пряко" се заменят с думата "регистрират",
"Спортната лицензия" с "регистрация", след думата "признак" се поставя запетая и се
добавят думите "в раздел "спортни федерации" на Националния спортен регистър".
13. В ал. 5, т. 2 се изменя така: "Спортните клубове и техните обединения се регистрират
в Националния спортен регистър в раздел "Спортни клубове и обединения на спортни
клубове".
14. В ал. 6. думите "лицензия" и "лицензиране" се заменят с "регистрация" и
"регистриране".
15. В ал. 7 думите "лицензиране" и "лицензията" се заменят с "регистрираните" и
"регистрацията".
16. В ал. 7, т. 1 след думата "клубове" се добавят думите " и техните обединения".
17. Ал. 8 да отпадне изцяло.
18. Ал. 9 се изменя така: "Отказ за регистрация, заличаването и отказ за подновяване на
регистрация на спортна организация, подлежат на обжалване по реда на Закона за
административното производство".
§ 8. В чл. 18 думата "лицензия" се заменя с "регистрация".
§ 9 В чл. 19 се правят следните изменения:
В чл. 19 думите "лицензия" и "лицензиране", се заменят съответно с "регистрация" и
"регистриране". В ал. 1, т. б да отпадне изцяло.
§ 10. Заглавието на Глава четвърта се изменя така:
"Физическото възпитание и спорт в училищата, въоръжените сили и други ведомства".
§ 11. В ал. 2 на чл. 27 след думата "отбрана" се поставя запетая и се добавят думите
"вътрешните работи".
§ 12. В ал. на чл. 28 думите "Министерството на отбраната и другите министерства и
ведомства, които имат въоръжени сили" се заменят с думите "Министерството на
отбраната. Министерството на вътрешните работи, министерства и други ведомства,
където има въоръжени сили".
§ 13. В чл. 47 се създава ал. 7 със следното съдържание:
(7) Собственик или съсобственик на спортен обект или съоръжение може да бъде
държавата, общината, юридически или физически лица".
§ 14. В чл. 48а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
"(1) Държавната администрация води публичен регистър на съществуващите и
новопостроени спортни обекти за социален туризъм независимо от тяхната
собственост".
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2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Общините водат публичен регистър на спортните съоръжения на тяхна територия".
§ 15. Ал. 6 на чл. 50 се изменя така:
"(б) Спортните обекти и съоръжения - публична държавна и общинска собственост,
могат да предоставят за спотанисване и управление на спортни организации, възмездно
или безвъзмездно, и на други физически и юридически лица, само възмездно.
Предимство при предоставяне на тези права имат регистрираните спортни организации".
§ 16. В ал. З на чл. 51 а след думата "собственост" се поставя запетая и се допълва текста
"както и при смяна собствеността или собственика".
§ 17. Създава се чл. 57 в със следното съдържание:
"чл. 57 г. Набираните средства от спонсорство са специфичен приход на спортните
организации за издръжка на спортната им дейност, като разхода за спомоществователя
се зачита за разход при облагане в размер 7 на сто от печалбата му".
НОНКА

МАТОВА

-

Народен

представител
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МОТИВИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Законът за физическо възпитание и спорт в Република България, приет от
Народното събрание през 1996 г. и последвалите промени по него до 2000 г. , поставиха началото на съвременната регламентация на спортните отношения.
Наред с редица достижения, ЗФВС не доведе до желаната ефективност и
високо ниво в правовия ред в спорта.
Причините за това са динамичното развитие на спортното законодателство в
Европа, както в отделните държави, на Европейския съюз, така и в развитието на
спортните отношения в Р България.
Законът декларира основни принципи, но не ги дефинира последователно в
специалните му текстове, което води до необходимост от неотложни промени, върху
основа на приемствеността с цел развитие на спортните обществени отношения.
Необходимо е развитие на принципа на самоопределение на субектите в
националната спортна система, т.е.на спортните организации, в рамките на Закона.
Премахване на административно -принудителните
форми
в
управление
на
организациите, чрез отмяна на лицензионния режим за извършване на обществената им
дейност.
Действието
на
ЗФВС
ограничава
свободното
сдружаване
в
многофункционални спортни организации по тяхна инициатива.
Законът концентрира неспецифични за държавната администрация функции,
което сведе до минимум гражданската инициатива на хората за сметка на т.н.
"меценатство в спорта". Държавният орган дори получи правото да управлява чрез
утвърждаване на спортния календар на Спортните федерации, респективно на спортните
организации, които го провеждат.
Същевременно, в Закона липсва първичен правен режим за спортните обекти и
съоръжения. В глава десета от него, се регламентират единствено правата на държавните
институции по отношение на част от държавните и общински обекти, липсват
процесуалните права на спортните организации и други субекти.
Законът не формулира различията между аматьорския и професионален
спорт, както професионалните права и гаранции за основните граждански категории
в спорта — състезатели, треньори, мениджери и т.н..които следва да са предмет на
бъдещ цялостен законопроект.
Липсва
регулативен
режим
за спонсорството в спорта. Което води до
сливане на спонсорски
преференции
и
управленски права,типичен пример
"Спонсор — президент", обстоятелство, което създава предпоставки и за изтичане на
финансови средства от спорта също предмет за развиване в цялостен законопроект.
Предложеният законопроект за изменение и допълнение на ЗФВС, считам
за необходим, до разработване и приемане на цялостен проеКт на нов Закон за
физическото възпитание и спорта в Р България.
ПРЕДЛАГА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ИНЖ.НОНКА МАТОВА ЗАСЛУЖИЛ
МАЙСТОР НА СПОРТА

