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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
(Обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 
2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 75, 95 и 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34 и 36 от 2006 г., бр. 41 и 46 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 50 и 96 от 2010 г.)



Параграф единствен. В приложение № 1 към чл. 47а „Списък на спортните обекти и съоръжения с национално значение” се създават т. 15, 16 и 17: 
„15. Спортен комплекс „Академик” – София
16. Тенис комплекс „Академик” – София
17. Спортна зала „Христо Ботев” – София”.


Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Цецка Цачева)
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì проекта на Закон за допълнение
на Закона за физическото възпитание и спорта


С проекта на Закон за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта се предлага да се допълни „Списъкът на спортните обекти и съоръжения с национално значение” с нови три обекта:
Спортен комплекс „Академик” – София
Тенис комплекс „Академик” – София и
Спортна  зала „Христо Ботев” – София.
Включването на посочените спортни обекти в списъка на спортните обекти и съоръжения с национално значение се налага с оглед необходимостта от трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, ученическия и студентския спорт, спорта за високи постижения и спорта за всички. С промяната на статута им като обекти „с национално значение” ще се гарантира запазване на тяхната цялост, възможността за ползването им от студенти за обучение по различни видове спорт и за практикуване на спорт от граждани в свободното им време. Посочените спортни обекти са утвърдени като социални спортни бази и предоставят възможност за спорт както на деца, ученици и студенти, така и на всички желаещи да спортуват в свободното си време, изпълнявайки по този начин своя социален и обществен ангажимент.
Спортен комплекс „Академик” е многофункционална спортна база, ползвана за провеждане на спортни занимания, на регионални, национални и международни състезания, осигуряваща учебно-тренировъчния и спортносъстезателния процес на студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Университета за архитектура, строителство и геодезия, Лесотехническия университет, ПФК „Академик”, Асоциацията за университетски спорт, спортни клубове, граждани и други.
На територията на спортния комплекс ежедневно се провеждат часове по различни видове спорт - волейбол, баскетбол, фехтовка, бойни изкуства и др. По време на учебната година в закритата и откритата база на комплекса се провеждат тренировките на представителните отбори на висшите училища. Провеждат се първенства под егидата на Асоциацията за университетски спорт. Ежегодно на стадион „Академик” се провеждат ученически първенства, както и финалните кръгове по различни спортни дисциплини и възрастови групи. В момента спортният комплекс „Академик” е функциониращ спортен обект. 
Тенис комплекс „Академик” е разположен в парк „Борисова градина”. Паркът е обект с национално значение, а тенис комплексът е неразделна част от него, поради което закономерно е по своето местоположение и значение той да придобие статут на „обект с национално значение”. Тенис комплекс „Академик” е с площ 13 086 кв. м, разполага с 13 открити червени корта и с масивна двуетажна сграда с площ 500 кв. м. Централният корт е с изградени трибуни за около 
2000 зрители.
Комплексът отговаря на установените международни стандарти за провеждане на първенства и турнири. Провеждат се турнири, валидни за световната ранглиста: срещи за купа „Дейвис”, европейско и източноевропейско първенство за юноши и девойки. Освен за студенти и граждани тенис комплексът се ползва за подготовка на национални състезатели и за провеждане на национални и международни турнири.
Зала „Христо Ботев” се намира в район „Студентски” и е сграда със смесена конструкция – масив и метал, със застроена площ 5450 кв. м. Залата е с мултифункционален характер, използва се основно за провеждане на тренировки и състезания по над 20 вида спорт. В нея се провеждат редица обществени и културни мероприятия, като концерти, изложби и др.
Изложеното дотук обуславя необходимостта от  допълнение на Закона за физическото възпитани и спорта, като в - приложение № 1 към чл. 47а „Списък на спортните обекти и съоръжения с национално значение” се включат посочените обекти.


ЗА ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:

(Цветан Цветанов)















	

