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ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ПЪРВОМАЙ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от 

НИКОЛАЙ МИТКОВ - Кмет на община Първомай 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни 
права върху спортни обекти – собственост  на община Първомай

УВАЖАЕМА Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В ДВ бр.86 от 18.10.2018 г. е обнародван Закон за физическото възпитание и спорта. В 
глава ХІ Спортни обекти, чл. 103, ал.2, т.2 от ЗФВС е посочено, че условията и реда за 
използване на спортните обекти – общинска собственост се определят с наредба, приета от 
съответния общински съвет. Аналогично, в чл.107, ал.2 ЗФВС се приема, че с указаната наредба 
се определят условията и реда за отдаване на спортни обекти под наем – с търг или конкурс, 
респ. без търг или конкурс, както изискванията, на които трябва да отговарят участниците и 
критериите за оценяване на предложенията им.  В чл. 116, ал.2 ЗФВС се указва, че в наредбата 
следва да се уреди и редът за безвъзмездно или възмездно учредяване на право на ползване и 
право на строеж върху спортните обекти. 

С предложения проект на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни 
права върху спортни обекти – собственост  на община Първомай се урежда прилагането на 
Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) в областта на спортните обекти – 
собственост на Община Първомай и се уреждат на местно ниво важни обществени отношения, 
в т.ч.:  

а) условията и редът за използването на спортните обекти – общинска собственост, 
предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС; 

б) минималните рискове, срещу които се застраховат спортните обекти –общинска 
собственост, и спортните обекти, които са изградени при учредено право на строеж върху 
имоти общинска собственост; 

в) специфики на процедурите по отдаване под наем на спортни обекти – общинска 
собственост; 

г) специфики на процедурите по учредяване на ограничени вещни права върху спортни 
обекти или имоти – общинска собственост; 

За приемане и прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на допълнителни 
бюджетни средства. 

Очакван резултат от приемането на предложения проект е прецизиране на правната 
уредба и постигане на съответствие със законодателството от по-висок ранг, в частност на 
ЗФВС.  Ще се попълнят празнотите в уредбата на обществените отношения, свързани с 
придобиването, управлението и ползването на спортни обекти – общинска собственост. Ще се 
насърчат  инвестициите за изграждане и управление на общински спортни обекти. Ще се 



постигне по-голяма ефективност в управлението и разпореждането на общинската собственост 
и ще се осигури възможност за достъп на по-голям кръг хора до занимания с физическа 
активност, спорт и спортно-туристическа дейност; 

Предложените текстове на Наредбата са в съответствие с нормативните актове от по-
висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

Проектът на нормативния акт е изработен при зачитане на принципите на необходимост, 
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и 
стабилност, с което са изпълнени изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове. 

Проектът на нормативния акт е публикуван на интернет страницата на Община 
Първомай на 03.09.2020 г. заедно с мотивите, доклада и предварителната оценка на 
въздействието по чл. 20 от ЗНА, с което са изпълнени изискванията на чл.26, ал.3 и 4 от ЗНА.  
Към 05.10.2020г. в деловодството на Община Първомай и на официалната интернет страница на 
общината няма постъпили възражения, предложения или становища от заинтересувани лица, 
видно от приложената справка по ЗНА. 

Предвид горното и на основание чл.21, ал. 2 във вр. с ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с 
чл.8 чл.26, ал.3 и ал.4 и чл.28, ал.2 от ЗНА, чл.75, ал.2, чл.76, ал.3 и чл.77 от АПК, чл. 103, ал.2, 
т.2 от ЗФВС, Ви моля да приемете следното  

РЕШЕНИЕ: 

І. Приема Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху 
спортни обекти – собственост  на община Първомай. 

Мотиви: Привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с 
нормативните актове от по-висок ранг, а именно - Закона за физическото възпитание и спорта и 
Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, с цел да се избегне 
евентуална колизия при уреждането на обществените отношения, които се уреждат с тях и с цел 
задоволяване на обществените потребности. 

     Приложения:  
1. Доклад относно необходимостта от приемане на Наредба за управление и за учредяване на 

ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост на община Първомай;
2. Мотиви;  
3. Предварителна оценка на въздействието;  
4. Проект на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху 

спортни обекти – собственост на община Първомай;  
5. Протокол удостоверяващ датата на публикацията на Проект на Наредба за управление и за 

учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост на община
Първомай;  

6. Справка за постъпили / непостъпили възражения, предложения и становища;  

НИКОЛАЙ МИТКОВ 
Кмет на община Първомай 


