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ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 19 за управление и разпореждане с 

общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на 

територията на община Чирпан  
 
 

            ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Предлагаме на Вашето внимание за приемане Наредба № 19 за управление и 

разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната 

дейност на територията на община Чирпан.  

 

 

МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ на Наредба 

№ 19 за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово 

подпомагане на спортната дейност на територията на община Чирпан 

 

1.Причини, които налагат приемането на наредбата.  

Законът за физическото възпитание и спорта, в сила от 18.01.2019 г., определя 

спортните обекти да се предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем, 

предоставяни на концесия и върху тях да се учредяват ограничени вещни права при 

условия и ред, определени в наредби, приети от общинските съвети. Съгласно чл. 103, 

ал. 2, т. 2 от ЗФВС, спортните обекти – общинска собственост, може да се предоставят 

безвъзмездно за определено време при условия и ред, определени в наредба на 

общинския съвет за спортните дейности, посочени в ал.1 от същия член. Спортните 

обекти или части от тях-общинска собственост, може да се отдават под наем след 

провеждане на търг или конкурс, при условията и по реда на действащото 

законодателство и при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и 

спорт. Съгласно новата нормативна уредба в наредбата на общинския съвет следва да 

бъдат определени:  

• изискванията, на които да отговарят участниците; 

• критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и 

контролът по изпълнението им; 

• условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, 

както и постигнатите спортни резултати; 

• редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и 

сключване на договора.  

Законът дава възможност спортните обекти, общинска собственост, да се 

отдават под наем за срок до една година без търг или конкурс при условия и по ред, 

определени също в наредбата, на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен 

спортен клуб, които са вписани в регистрите по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС.  



Съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗФВС спортни обекти или части от тях – държавна 

или общинска собственост, може да се отдават под наем за срок до 10 години, като в 

тази хипотеза не е предвидено изискване това да става само на спортни клубове. 

Спортните обекти или части от тях-общинска собственост, може да се отдават под наем 

за срок до 30 години само на спортни клубове, спортни федерации или обединени 

спортни клубове, вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС. Проектът на 

наредба запазва всички дадени възможности от ЗФВС за използване на спортните 

обекти.  

Проектът на новата наредба е съобразен с разпоредбите на Закона за 

физическото възпитание и спорта, Глава XI, в която се регламентира стопанисването, 

използването и поддържането на спортни обекти по начин, който да създаде условия за 

ефективно използване и качественото обновяване на съществуващите спортни бази, 

привличането на по-сериозни инвестиции за изграждането на нови спортни бази, като 

същевременно се гарантира публичният интерес при предоставянето на имот – 

общинска собственост. Предвидени са механизми за предоставяне на спортни обекти 

общинска собственост – отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни права - 

право на ползване и право на строеж, като е отчетен факта, че възвращаемостта на 

инвестицията в спортни обекти е най-бавна. Предвижда се при отдаването под наем на 

спортни обекти за срок до 10 години да се извършва чрез търг или конкурс, а 

впоследствие – и в сключения договор, да залегне изискването кандидатите да 

представят нарочна програма за поддържане и управление на спортния обект. Допуска 

се отдаване под наем за срок над 10 до 30 години само на спортен клуб, спортна 

федерация или обединен спортен клуб, които са регистрирани като юридически лица с 

нестопанска цел за общественополезна дейност и са вписани в съответния регистър на 

Министерството на младежта и спорта. Специфично задължение на наемателите е 

представянето и изпълнението на инвестиционна програма за ремонт, обновяване и 

реконструкция.  

Приобретателите на ограничените вещни права се задължават да изготвят и 

изпълняват инвестиционна програма с определени параметри. При реализирането на 

всяка от изброените хипотези законът предвижда задължително застраховане в полза на 

общината на съществуващите и новоизградените обекти. Всички инвестиции в имотите 

ще остават в полза на Общината след прекратяване на съответните договори. 

 Съгласно чл.133, ал.4 от ЗФВС условията и редът за финансиране и 

подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-

туристическата дейност се определят с наредба на общинския съвет. Настоящата 

Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните 

клубове в Община Чирпан е приета с решение на Общински съвет – Чирпан № 471 / 

29.05.2014 г.,т.е преди влизане в сила на ЗФВС и не отговаря напълно на новите 

обществени отношения.  

Проектът на Наредба № 19 за управление и разпореждане с общински спортни 

обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на община 

Чирпан е съобразен с действащото законодателство с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 

1 от ЗНА.  

 

2. Цели,които се поставят: 

• уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото законодателство, 

съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, който гласи, че всеки 

общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно 

нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени 

отношения с местно значение;  



• С приемането на наредбата се цели и повишаване на качеството и удобството 

на услугите на спортните обекти; 

• определяне на реда и условия за управление и ползването на спортните 

обекти-собственост на Община Чирпан, съобразно новата нормативна уредба 

– отдаване под наем, безвъзмездно, учредяване на право на ползване или 

строеж;  

• да се създаде възможност за инвестиции в тях, да се създадат необходимите 

предпоставки за по-доброто управление и използване на общинските 

спортни обекти;  

• Създаване на ред и условия за финансовото подпомагане на спортните 

клубове на територията на община Чирпан.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба.  

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови 

средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан.  

 

4. Очакваните резултати след приемането на наредбата са: 

• Създаване на нормативна уредба, за предоставяне на общинските спортни 

обекти за ползване, отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни 

права и за финансовото подпомагане на спортната дейност, което се очаква 

да доведе до пълноценното използване на спортните обекти – общинска 

собственост, както в полза на спортните клубове и организации, така и в 

полза на обществото; 

• Подобряване на качеството на услугите, които могат да се предлагат чрез 

експлоатацията на спортните обекти, като това се извършва чрез обективно 

подобряване на нормативната уредба, касаеща толкова широк кръг 

обществени отношения;  

• Улесняване на достъпа на по-голям брой граждани до ефективно използване 

на спортни съоръжения и спортни обекти; 

• Подобряване на сигурността и безопасността на съществуващите спортни 

обекти и недопускане на тяхното неефективно използване;  

• Поддръжка, обновяване и изграждане на нови спортни обекти и спортни 

съоръжения; 

• Стимулиране на гражданите към свободен избор на средства и форми на 

занимания с физическа активност и спорт;  

• Предоставяне на спортни обекти за нуждите на спортни организации с цел 

провеждане на събития от спортния календар на местно, държавно или 

международно ниво; 

• Повишаване на личната социална и здравна култура на гражданите чрез 

превенция на зависимости и тяхното преодоляване чрез активни спортни 

занимания; 

• Създаване на равни възможности за достъп до занимания с физическа 

активност и от страна на хора с увреждания.  

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.  

 

Настоящият проект на нова Наредба № 19 за управление и разпореждане с 

общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на 

територията на община Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което 



съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите 

на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя. 

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на 

Наредба № 19 за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за 

финансово подпомагане на спортната дейност на територията на община Чирпан е 

публикуван на 26.07.2022 г., на интернет страницата на Община Чирпан, раздел 

„Общински съвет”, подраздел „Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството на 

Общински съвет – Чирпан НЯМА постъпили писмени предложения и становища по 

предложения проект на Наредба № 19 за управление и разпореждане с общински 

спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на 

община Чирпан. 

 

 Предлагаме на Вашето внимание следния 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 103, ал. 2, т. 2 и чл.133, ал.4 от Закона за физическото 

възпитание и спорта и при изпълнение на изискванията на чл.26 и 28 от Закона за 

нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба № 19 за управление и 

разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната 

дейност на територията на община Чирпан. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 

 


