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СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА  

Наредба за изменение 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 

 (обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., изм. и доп. бр. 42 от 18.05.2021 г.) 

 

№ 
Организация/потребител 

/вкл. начина на получаване на 

предложението/ 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

1.  Портал за обществени 

консултации 

 

23 май 2022 г. 14:22:53 ч. 

 

KalinGavrakov 

 

 

Моля да си изясните връзката между посочената Наредба 24 за 

изменение и 

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА, 

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ 

 

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на 

младежта и спорта 

 

Обн. ДВ. бр.95 от 3 декември 2019г. 

Днес водих двете си деца за медицински преглед по Наредба 1/2019, 

като им се взима кръв, урина, ЕКГ, както и Анамнеза и физикално 

изследване, на основание чл.8, ал.1, т.2 

Но предвиденият медицински преглед по чл.17 от Наредба 24 е нищо 

в сравнение с посоченият, а става дума за една и съща дейност: 

спортни занимания с деца в  извън предучилична и училищна среда. 

Предлагам децата до 13 години да спортуват без излишни прегледи 

за кръв, урина, ЕКГ и Анамнеза и физикално изследване. 

 

Изрично да се забрани в наредбата за деца до 13 години, които 

тренират бойни спортове да се състезават с полу-контакт (semi) или 

пълен (full) контакт, а само за изпълнение на ката. 

Вие представяте ли си как 6 годишно дете дава кръв, а да не ви кажа 

какъв цирк стана по повод изследването за ЕКГ, а за провеждане на 

Анамнеза и физикално изследване и дума не може да става! Получи 

Приема се за 

сведение  
Изразеното 

представлява мнение, 

не е по същество и не 

касае предложените в 

проекта на наредбата 

изменения. 

По отношение на 

обединяването на 

Наредба № 24/2019 и 

Наредба № 1/2019 

следва да се отбележи, 

че основанието за 

тяхното издаване е в 

Закона за физическото 

възпитание и спорта, 

тоест законодателят е 

решил обществените 

отношения, свързани с 

осъществяването на 

тренировъчната и 

състезателната дейност 

да са уредени в отделни 

наредби. Спорно е и 

доколко в случая е 

приложимо 

изискването на Закона 

за нормативните актове 
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се стрес за детето, за родителя, а за медицинският персонал да не 

говорим. 

 

Тези изследвания не са за деца под 13г. !!! 

Моля г-н Радостин Василев, като министър на младежда и спорта, 

съиздател и на двете споменати наредби,  а именно Наредба 1/2019 и 

Наредба 24/2019 да синхронизира медицинските изисквания за спорт 

в извън предучилищна и училищна среда.  

Всъщност следва да остане само една наредба, защото двете са по 

един и същ въпрос, но по различни закони. Редно е да се обединят в 

една! Такова е и изискването на Закона за нормативните актове.  

 

за регламентиране на 

обществени отношения 

от една и съща област с 

един нормативен акт, 

тъй като Наредба № 

1/2019 се отнася до 

всички лица, които 

осъществяват 

тренировъчна и 

състезателна дейност в 

спортен клуб, докато 

приложното поле на  

Наредба № 24/2019 е 

по-тясно и касае 

единствено ученици.   

  

 

 
 

2.  Портал за обществени 

консултации 

25 май 2022 г. 19:17:15 ч. 

Aziti 

Поради липсата на база в училищата, някои ученици въобще не 

могат да се участват и упражняват определени видове спортове. 

 

Могат евентуално да се създат центрове според предлаганата база на 

място и деца от други училища да идват да изпробват даден спорт, а 

да не играят само футбол, волейбол и баскетбол. Възможно е дори да 

се вземе под наем от училищите фитнес център, тенис корт, (мини) 

голф игрище, билярдна зала, басейн, картинг писта, боулинг, итн с 

цел децата да пробват. Общините също могат да сключват договор и 

да разпределят дати и часове на училищата в общината. 

Преди години имаше също една много добра практика: училищата 

наемаха даден стадион в общината, за да се покриват 

лекоатлетически нормативи в нормални условия. 

 

Приема се за 

сведение 
Изразеното 

представлява мнение 

извън предметния 

обхват на проекта на 

наредбата и не съдържа 

конкретно 

предложение, което да 

бъде обсъдено.  

Независимо от това 

следва да се подчертае, 

че възможността за 

ползване на материална 

база извън училищата 

съществува в наредбата 

– съгласно чл. 7, ал. 12 

ползването на 

общински, държавни 

или частни спортни 

обекти извън 
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територията на 

училището или центъра 

за организиране и 

провеждане на 

тренировъчна дейност 

се урежда между 

директора на 

институцията и 

собственика/ползвателя 

на съответния спортен 

обект съгласно 

действащата 

нормативна уредба.  

 

 

 

Заместник-министътр Диана Иванова: 

 

 


