ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ

НАРЕДБА
№ 25
ЗА РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА
СПОРТНИ ИМОТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ–ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(приета с Решение № 5/44
20.05.2020г.)

от Протокол № 5/30.04.2020 год.,

в сила на

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба определя условията и реда за разпореждане, управление
и ползване на общински имоти, обекти и съоръжения със спортно предназначение
и конкретните правомощия на кмета на общината.
(2) Наредбата има за цел да създаде условия за практикуване и развитие на
физическото възпитание и спорта и да въведе нормативни условия за
насърчаване на инвестициите в тази област в съответствие с общинската
политика и Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм в община Крушари.
Чл. 2. (1) Спортните имоти, обекти и съоръжения, общинска собственост, се
управляват в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на
Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за общинската собственост,
Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в
община Крушари и друга приложима подзаконова нормативна уредба, приета от
общинския съвет.
(2) Спортните имоти, обекти и съоръжения се ползват за нуждите на физическото
възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.
Чл. 3. Спортните имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост, по
изключение могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с
обществен характер, ако с това не се препятства общата спортна дейност и не се
нанасят повреди върху тях.
Чл. 4. Специализираната администрация на Община Крушари води публичен
регистър на спортните имоти, обекти и съоръжения, общинска собственост, който
се публикува и на официалната интернет- страница на общината.
Чл. 5. Спортните имоти - публична общинска собственост, не могат да се
апортират в капитала на търговските дружества.
Чл. 6. (1) Община Крушари може да участва публично – частни партньорства,
чийто основен предмет на дейност е свързан с насърчаване развитието на
физическото възпитание и спорта на територията на общината за изграждане,
поддържане, модернизация и управление на спортни обекти и спортни
съоръжения; за
строителство,
поддържане и експлоатация на сгради и

съоръжения в прилежащите терени към обектите със спортно предназначение.
Глава втора
РАЗПОРЕЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ
ИМОТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ–ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 7. (1) Управлението на спортните имоти се извършва от кмета на общината (2)
Общинския съвет предоставя с решение управлението на спортни обекти и
съоръжения – общинска собственост, на общински училища и детски градини за
реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните,
извънучилищните и свободни занятия с физическо възпитание и спорт на децата
и учениците.
(3) Управлението на имотите по чл. (2) сe извършва от ръководителите на
съответното заведение.
(4) Общински съвет предоставя с решение спортни обекти и съоръжения –
общинска собственост за безвъзмездно ползване на спортни клубове,
регистрирани и развиващи дейност на територията на община Крушари,
регистрирани обществена полза. Всички кандидатстващи клубове трябва да
представят удостоверение за липса на задължения към общината и държавата.
(5) При подадени две или повече искания за ползване на един и същи спортен
обект, след решение на Общински съвет кметът на общината сключва договори за
ползване с клубовете при съгласуван между тях график за осъществяване на
учебно-тренировъчен и състезателна дейност, като се предвидят условията за
ползване на обекта, части от него или съоръженията от други спортни
организации и граждани за постигане на целите на физическото възпитание и
спорт.
(6) При подадени две или повече искания за един и същи спортен обект, кметът
на общината сключва договори за ползване с клубовете при съгласуван между тях
график за осъществяване на учебно-тренировъчна и състезателна дейност, като
се предвидят условията за ползване на обекта, части от него или съоръженията
от други спортни организации и граждани за постигане на целите на физическото
възпитание и спорта.
Чл. 8. Ръководителите на общинските училища могат сключват договори за
използване на спортната база със спортните клубове , регистрирани в общината
и развиващи дейност на територията й, и съгласуват представената им от
клубовете програма за извънучилищна тренировъчна и състезателна дейност –
неразделна част от договора.
Чл. 9. Договорите по чл. 10 се прекратяват предсрочно и едностранно от
ръководителите на общинските училища , при :
1. ползването на базата не е по предназначение и не е за нуждите на развитие
на извънкласна дейност по физическо възпитание, спорт, отдих и туризъм на
децата и учениците, а за други дейности и цели;
2. установяване на извършена стопанска дейност в тях;
3. системно ( повече от три пъти ) нарушаване на съгласуваната програма, което
препятства или затруднява изпълнението на задължителната учебна програма на
училището;
4. ползване на предоставената база от лица, които не са членове на съответния
спортен клуб;
5. ползване на базата по начин, застрашаващ здравето и живота на учениците;
6. ползване на базата по начин, който я поврежда и разрушава;
7. заличаване на регистрацията на спортен клуб;
8. пренаемане на базата от други физически и юридически лица или сключване на

договори за съвместна дейност;
Чл. 10. Не могат да се предоставят за безвъзмездно ползване общински спортни
обекти и съоръжения на юридически и физически лица, осъществяващи стопанска
дейност.
Глава трета
АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 11. Лицето, което повреди спортен имот, обекти или съоръжения се наказва с
глоба както следва :
1. за физическите лица – глоба от 100 до 1000 лева;
2. за едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция от 200 до
2000 лева;
Чл. 12. Длъжностното лице, което наруши или не изпълни свое задължение по
тази Наредба се наказва с глоба от 200 до 2000 лева.
Чл. 13. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни
лица, определени със заповед от Кмета на Общината.
Чл. 14. Установяване на нарушенията се извършва по реда на ЗАНН.
Чл. 15. Наказателните постановления се издават от кмета на Община Крушари.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§. 1. По смисъла на тази наредба :
1. „Спортен имот“ е имот, застроен със спортни съоръжения и спортни обекти или
незастроен урегулиран поземлен имот, определен за спортно строителство.
2. „Спортни обекти и съоръжения“ са спортна инфраструктура – движими и/или
недвижими вещи и прилежащите към тях терени, предназначени за трайно
ползване на обществените потребности в областта на физическото възпитание,
спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други
мероприятия.
3. „Спортни услуги“ са всички платими услуги, свързани със специфичната
спортна дейност ( треньорски услуги, предоставяне на спортни обекти и
съоръжения за спортни занимания и други).
4. „Спортна площадка“ – открита и закрита, е спортен обект, за който няма
изисквания за съблекални, трибуни и други, и са с общо или специално
предназначение, които служат за задоволяване на потребностите на населението
от масов спорт и физическо възпитание.
5. „Спорт за всички“ е система от широко достъпни средства, способи и форми на
двигателната активност за развлечение, укрепване на здравето и подобряване на
физическата годност на хората, чрез индивидуални или групови спортни
занимания.
6. „Социален туризъм“ е форма на двигателна активност сред природата за
подобряване на физическата работоспособност и емоционално обогатяване на
личността чрез организиране на свободното време, отдиха, почивката и
физическото възстановяване на гражданите.
7. „Публичен регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм“ е
информационен масив за обществено ползване, съставен от документи на
хартиен носител и електронна база данни, който съдържа формите на
собственост, вида и функционалното предназначение на спортните обекти и
обектите на социален туризъм.
8. „Публично – частно партньорство“ в спорта е дългосрочно договорно

отношение между лица от частния сектор с държавата и общините за
финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на
спортната инфраструктура за постигане на по-добро ниво на услугите в областта
на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, където частният
партньор поема строителния риск, поне един от двата риска – за наличност на
предоставената услуга или на нейното търсене.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§. 2. Наредбата се издава на основание чл. 49 ал. 1 от ЗФВС, във връзка с чл. 8,
ал. 2 от Закона за общинската собственост.
§. 3. Контролът по изпълнението на тази наредба се извършва от кмета на
общината.

ВИДИН КАРАКАШЕВ
Председател на Общински съвет Крушари

