Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото
възпитание и спорта

Проект!


§ 1. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
	1. В ал. 2 след думите “спортни клубове” се добавя “Обединени спортни клубове”

	2. Създава cе ал. 6
"(6) Обединените спортни клубове в едномесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице подават документи за членство в лицензирана Национална спортна организация"
§ 2. Създава се чл. 13 а:
"Чл 13а. (1) Обединените спортни клубове са доброволни сдружения на спортни клубове по различни видове спорт - на териториален принцип. Те са юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото възпитание и спорта, координират дейността на членовете си и ги представляват пред държавните и общинските органи . 
                 (2) Обединените спортни клубове организират:
1.	спортни дейности, спортни услуги и физически упражнения за гражданите и
създават условия за извършването на тази дейност;
2.	тренировъчна   и   спортносъстезателна   дейност   за   граждани   от   всички
възрастови групи и техни сдружения,    на територията на която осъществяват
дейността си;
3.	изграждат, управляват и ползват спортни обекти и съоръжения."
§ 3. В Чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашния текст става ал. 1.
2.	Създава се ал. 2:
"(2) Обединените спортни клубове, членуващи в лицензирана Национална спортна организация придобиват правото да организират аматьорски състезания за граждани и техните сдружения на територията на която осъществяват дейността си, да извършват спортни услуги, да получават държавна подкрепа и да ползват спортни обекти и съоръжения държавна и общинска собственост по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
§ 4. В Чл. 50 се създава ал. 8:
“(8) Правото на ползване върху спортни обекти и съоръжения - държавна и общинска собственост се учредява за срок до 35 години, без да се променя предназначението им.”


Преходна разпоредба
§ 5. (1) Спортните обекти и съоръжения, които се владеят и ползват по предназначение от спортни организации към влизането в сила на този закон им се предоставят за безвъзмездно ползване за срок от 30 години.

(2) Правото на ползване върху обектите по ал. 1 се предоставя на спортните организации от съответния орган - принципал на собствеността в тримесечен срок от подаването на молба към него от съответната спортна организация.




М О Т И В И
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта цели изчерпателно да дефинира структурата на неправителствения сектор в сферата на националната спортна система. Според чл. 1 от ЗФВС законът урежда обществените отношения, свързани с физическото възпитание и спорта в Република България. Същевременно чл. З, т. З от Европейската харта за спорта определя спортното движение като система на сътрудничество на обществените власти с неправителетвените организации с оглед осъществяване на целите на Хартата.
ЗИДЗФВС от 2000 г. противоречи на принципите на чл. З, т. 2 от Европейската харта за спорта. Той доведе до разформироване на част от съществуващите спортни сдружения, които действаха от името и в интерес на доброволно обединени спортни клубове по различни видове спорт. В резултат се стигна до разпадане на дейността в областта на масовия спорт и услугите за населението. По същество днес не съществуват териториални неправителствени спортни организации, които да партнират действено на централната и местната власт в областта на масовия и елитен спорт.
Съществуващите днес обединени спортни клубове, които са с близо 100-годишна история и силен международен авторитет осъществяват дейността си нерегламентирано от ЗФВС и Правилника за неговото приложение. Промяната в чл. 11, ал. З на ЗФВС от 2002 г., по смисъла на който спортните клубове могат да се сдружават в обединени спортни клубове, не дава отговор и не ги определя като субекти на спортната система с дефинирани права и задължения. Текстовете, които предлагаме целят да дефинират изчерпателно отговорностите и правата на обединените спортни клубове като им дават възможност да членуват в Национална спортна организация, като представляващи интересите на спортните клубове, които обединяват на териториален принцип. По този начин обединените спортни клубове ще се легитимират в качеството си на действащи субекти съгласно специалния ЗФВС.
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