
СПРАВКА  

 

за отразяване на становищата, получени в рамките на периода за обществени консултации 

по проекта 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 

(публикувана за обществена консултация в периода 02.09.2019 г. до 03.10.2019 г.) 

 

Вносител Становища/предложения 

Становище по 

предложение 

то 

Мотиви 

1.Мария Динкова, 

Община Бургас 

(вх. № 08-00-

416/09.09.2019г.) 

По-скоро би трябвало да се осъвремени Наредба 8 от 2005 г. за провеждане на 

задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на 

лица, упражняващи физическо възпитание и спорт вместо да бъде отменена, като 

ясно се посочат лицата, които имат право да извършват тази дейност. 

Отмяната на Наредбата ще доведе до правен вакуум и ще затрудни контрола над 

здравословното състояние на активно занимаващите се със спорт. Още повече, че и 

към момента често удостоверения за здравословното състояние се издават и от ОПЛ 

без да са извършени медицински прегледи в пълен обем, както е посочено в 

Наредба 8. 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложеният проект 

на наредба е изготвен 

във връзка с 

необходимостта от 

отмяна на Наредба № 8 

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. 
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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 прегледи и 

предсъстезателни 

медицински прегледи 

при условия и ред, 

определени с наредба 

на министъра на 

здравеопазването и 

министъра на младежта 

и спорта. 
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Проектът на Наредба е 

публикуван за 

обсъждане 

едновременно с 

отмяната на наредбата. 

 

 

 

 

 
 


