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МИНИСТЕСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

М О Т И В И  

към проект на Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на 

задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на 

лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.) 

Предложеният проект на наредба е изготвен във връзка с необходимостта от 

отмяна на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични 

и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание 

и спорт (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.), тъй като е издадена на отпаднало правно основание, 

а именно Закона за физическото възпитание и спорт (съгласно § 2, ал. 1 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорт, ДВ, бр. 86 от 

2018 г.).  

С приемане на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 86 от 

2018 г., в сила от 18.01.2019 г.), с който се отменя действащия до тогава Закон за 

физическото възпитание и спорт, издадената на основание отменения закон 

горепосочена наредба не е изрично отменена. 

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове, актът по прилагане на 

закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване 

на закона съобразно обсега на отменяването. В тази връзка и с цел спазване на принципа 

за правна сигурност е необходимо изрично да бъде отменена Наредба № 8 от 2005 г., тъй 

като ще се създава объркване относно предвидената актуалната нормативна уредба в 

тази област.   

Към настоящия момент материята, регламентираща медицинските прегледи на 

лицата, които осъществяват тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб – член 

на лицензирана спортна федерация е уредена в глава осма „Медицински контрол и 

медицинско осигуряване“ на Закона за физическото възпитание и спорта. Съгласно чл. 

92 от същия закон лицата, които осъществяват тренировъчна и състезателна дейност в 

спортен клуб - член на лицензирана спортна федерация, подлежат на медицински 

контрол, включващ извършване на задължителни начални и периодични медицински 



2 
 

прегледи и предсъстезателни медицински прегледи при условия и ред, определени с 

наредба на министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта. 

Приемането на наредбата няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху 

държавния бюджет. 

Проектът за тази наредба не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското 

законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с 

правото на Европейския съюз. 


