Проект!

ЗАКОН
за 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. ,изм. и доп., бр. 21 от 8.03.2014 г.)

§1. В чл. 59б се правят следните допълнения:
1.В ал.2 се правят следните допълнения:
а) в т.7 след думата „олимпийските“ се поставя запетая и се добавят
„дефлимпийските и параолимпийските“;
б) в т. 8 след думата „олимпийски“ се поставя запетая и се добавят „дефлимпийски и
параолимпийски“;
в) в т.9 след думата „олимпийските“ се поставя запетая и се добавят
„дефлимпийските и параолимпийските“.
2. В ал. 7 се правят следните допълнения:
а) в т.1 след думата „олимпийски“ се поставя запетая и се добавят „дефлимпийски и
параолимпийски“;
б) в т.2 след думата „олимпийските“ се поставя запетая и се добавят „дефлимпийски
и параолимпийски“
3. В ал.8 след думата „олимпийски“ се поставя запетая и се добавят „дефлимпийски и
параолимпийски“;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

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

ВНОСИТЕЛИ:

М О Т И В И
към законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Основната цел на предложения проект на Закон за допълнение на Закона за
физическото възпитание и спорта е оптимизиране и прецизиране на действащите
разпоредби, регламентиращи размера на пожизнените премии по чл. 59б от Закона.
През 2012 г. НС гласува изменение и допълнение на ЗФВС в частта за
пожизнени премии и изравни статута на олимпийските медалисти с този на медалистите от
Дефлимпикс и Параолимийски игри. По този начин беше решен дългогодишния проблем с
дискриминацията на хората с увреждания, залегнал в предишния закон. Остана обаче
неизяснен въпроса с пожизненине олимпийски премии за треньорите на спортистите с
увреждания
Спечелването на олимпийски медал е уникално постижение, предшествано от
четиригодишни упорити усилия и пълна отдаденост не само на спортистите , но и на
техните търеньори.
Всеки медал означава положен многогодишен труд, доказани и реализирани
възможности на спортиста и треньора.
С предложените изменения се предотвратява формата на дискримимнация и
подценяване на труда на треньорите на олимпийските медалисти от Дефлимписките и
параолимпийските игри.
Финансовите средсдтва, неонходими за прилагане на предложените изменения на
Закона за физи1еското възпитание и спорта се осигуряват от постъпленията на Държавно
предприятие "Български спортен тотализатор" по чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта се
съхраняват по сметка за чужди средства и се разходват чрез бюджета на Министерството на
младежта и спорта по реда на Закона за публичните финанси.

ВНОСИТЕЛИ:

