Мотиви
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г.
за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна
дейност на децата и учениците извън учебния план
1. Причини, които налагат издаването на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и
провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън
учебния план
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г.
за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна
дейност на децата и учениците извън учебния план е разработен в отговор на
необходимостта от регламентиране в нормативната уредба на условията и реда за
извършване на медицински прегледи на ученици за участие в състезателна дейност
извън учебния план с оглед запълване на нормативна празнота след отмяната на Наредба
№ 8 от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и
предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и
спорт.
Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане
на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план
(Наредбата) е издадена на основание чл. 55, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и
спорта (ЗФВС). С нея са регламентирани отношения и дейности, свързани с
организирането и провеждането на тренировъчна и състезателна дейност на децата и
учениците извън учебния план в системата на училищното и предучилищното
образование. Определени са институциите и спортните организации, които създават
условия за тренировъчна и състезателна дейност, изискванията, на които следва да
отговарят педагогическите специалисти, както и основните цели на тренировъчната и
състезателната дейност, свързани с насърчаване на децата и учениците към здравословен
начин на живот и системни занимания със спорт.
В чл. 17 от Наредбата е предвидено, че за участие в състезания и спортни прояви
учениците преминават задължителен медицински преглед в съответствие с действащата
нормативна уредба.
При проучване на действащата нормативна уредба се констатира, че няма
нормативен акт, в който са регламентирани изискванията за провеждане на
задължителни медицински прегледи конкретно на ученици. До влизане в сила на
Наредбата изискванията относно извършването на медицинските прегледи на учениците
за участие в състезателна дейност бяха регламентирани в Наредба № 8 от 18 март 2005 г.
за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински
прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт. Същата Наредба е
отменена (ДВ, бр. 95 от 3 декември 2019 г.).
Съгласно чл. 92, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта условията и
редът за извършване на медицински прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и
състезателна дейност в спортен клуб, член на лицензирана спортна федерация, се
определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на младежта и
спорта. В тази връзка е издадена Наредба № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за
извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и
състезателна дейност. В предмета на наредбата не са включени изискванията за
извършване на медицински прегледи на ученици при участието им в състезания, тъй
като същите не извършват тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб, а в
качеството си на ученици в училище.

Предвид гореизложеното към настоящия момент е налице нормативна празнота,
която се предлага да бъде запълнена с настоящия проект на наредба.
С оглед възрастта на учениците и с цел гарантиране в оптимална степен
опазването на живота и здравето им, се предлага за участие в състезания и спортни
прояви учениците да преминават задължителен предсъстезателен физикален
медицински преглед. Предвижда се прегледът да се извършва след писмено съгласие на
родителите на учениците за участие в състезателна дейност и след изразено
информирано съгласие съгласно чл. 87 от Закона за здравето.
С проекта на Наредба се предлага предсъстезателния медицински преглед на
учениците да се извършва от общопрактикуващия лекар на ученика или от лекар,
осигурен от училище, център, община. В тази връзка са разработени съответно две
приложения за удостоверяване. В съответствие с прилаганите до настоящия момент
практики за извършване на предсъстезателните медицински прегледи за участие в
състезания на учениците, се предлага резултатите от прегледите на отборите да се
удостоверяват с един формуляр, включващ списък на отбора. От друга страна в проекта
на нормативен акт е създадена възможност, за отделен ученик, предсъстезателният
медицински преглед да се извърши от избрания общопрактикуващ лекар, който да
удостовери резултата в индивидуален формуляр.
С оглед на това, че учениците имат право да участват в състезания по един или
няколко вида спорт, проектът не предвижда медицинският преглед и съответно
разрешението за участие да се отнасят за конкретен вид спорт.
Предлагания проект на нормативен акт е изготвен съобразно чл. 95 от Закона за
физическото възпитание и спорта и по аналогия с изискванията за извършване на
предсъстезателни медицински прегледи, регламентирани в Наредба № 1 от 22.11.2019 г.
за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи
тренировъчна и състезателна дейност.
2. Цели на проекта на Наредба
С изменението и допълнението на Наредбата ще се запълни създадената
нормативна празнота след отмяната на Наредба № 8 от 18 март 2005 г. за провеждане на
задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица,
упражняващи физическо възпитание и спорт и ще се избегнат съществуващите неясноти
относно провеждането и удостоверяването на медицинските прегледи, на които
подлежат учениците при участие в спортни прояви и състезания. Регулирането на тези
изисквания ще гарантира в оптимална степен опазването на живота и здравето на
учениците при включването им в дейности, насочени към създаване на здравословни
навици, развитие на интересите и способностите, и изява в областта на спорта.
3. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт:
С приемане на предложените промени се очаква да се регламентира редът за
провеждане на задължителен предсъстезателен физикален медицински преглед на
учениците, участващи в състезания и спортни прояви, с което се цели гарантиране в
оптимална степен опазването на живота и здравето им. Предвижда се прегледът да се
извършва след писмено съгласие на родителите на учениците за участие в състезателна
дейност и след изразено информирано съгласие съгласно чл. 87 от Закона за здравето.
4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата
Проектът на Наредба няма да изисква допълнителни финансови или други
средства.

5. Съответствие с правото на Европейския съюз
Предложеният проект на наредба не е свързан с прилагането на европейското
законодателство, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с
правото на Европейския съюз
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