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ОТНОСНО:  Приемане на изменение на Наредба за реда за управление, разпореждане и 

ползване на спортни обекти- общинска  собственост  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА/ ГОСПОЖИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 С Решение № 28/06.02.2020г. на Общински съвет, Община Рилае приета Наредба за 

реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти- общинска  собственост. 

 С Решение № 186/18.12.2020г., Общински съвет, Община Рила е постановил решение за 

„Отдаване под наем на спортен обект – публична общинска собственост, чрез провеждане на 

публично оповестен конкурс“. 

Съгласно сега действащата разпоредба на чл. 51, т. 3.1 от  Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Рила , а 

именно „За отдаване под наем на имоти – общинска собственост(в урбанизираните 

територии), комплектът от тръжни и конкурсни книжа е безплатен. 

В същото време съгласно разпоредбата на чл.17, ал.2, т.5 от Наредба за реда за 

управление, разпореждане и ползване на спортни обекти- общинска собственост на община 

Рила, визира“ Всяка оферта съдържа представяне на кандидата и копия от документите за 

закупена тръжна документация и/или за внесена гаранция за участие – ако такива се 

предвиждат в условията на търга/конкурса“ 

В случая се наблюдава колизия между двете наредби . Съгласно чл.103, ал. 2, т.2 от 

ЗФВС, условията и редът за използването на обектите по ал. 1 от закона се определят с Наредба 

на Общински съвет за спортни обекти- общинска собственост. Наредба за реда за управление, 

разпореждане и ползване на спортни обекти- общинска  собственост визира такава цена на 

документация, което от своя страна е в разрез с разпоредбите на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Рила. 

Спортният обект се намира в урбанизирана територия.  

С оглед на което е необходимо да се предприемат действия по отмяна на текста на 

Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти- общинска  

собственост. Предвид което, в Общински съвет, Община Рила, е необходимо да имени 

наредбата  , с оглед стартиране на процедура по отдаване под наем на спортен обект– публична 

общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 

 

МОТИВИ за приемане на изменение на Наредба за реда за управление, 

разпореждане и ползване на спортни обекти- общинска  собственост  – съгласно 

изискванията на чл.28 ал.2 от Закона за нормативните актове.  

I. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:  

Настоящето предложение за изменение на Наредба за реда за управление, разпореждане 

и ползване на спортни обекти- общинска  собственост е подробното и съобразено със закона 

регулиране на обществените отношения, засягащи широк кръг граждани и посетители община, 

както и спортните клубове и спортните организации със седалище на територията на община 

Рила, от единствения материално компетентен на подзаконово ниво орган, а именно Общински 

съвет- Рила. 

II. Цели, които се поставят: 

 Целите на този проект са: 

- синхронизиране на Наредбата с подзаконовата нормативна база на общината 

- справедливо определяне и регламентиране на нормативните изисквания, съобразно 

действащите законови разпоредби,   

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: 

Проектът на Наредбата не изисква нови финансови или други средства. 

IV. Очаквани резултати от прилагането: 

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са: 

– законосъобразност, 

– уеднаквяване на подзаконовата нормативна уредба; 



V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект  на изменение на наредба е подзаконов нормативен акт за 

прилагане на отделни разпоредби от по-висока степен, поради което, съответствието му с 

правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на законите, в случая ЗФВС. 

Доколкото настоящия проект има за предмет подзаконов нормативен акт, който 

подлежи на приемане от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими 

са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”. В тази връзка Проектът 

е съобразен с чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното 

самоуправление. 

Спазвайки разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок не по-кратък от от 30 /тридесет/ дни, от 02.07.2021г. до 02.08.2021г., на 

официалната интернет страница на Община Рила, е публикуван проекта на изменение на 

Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти- общинска  

собственост.  

Предвид гореизложеното, предлагам следното:   

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ 

На основание  чл.21, ал.2, предл. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 103, ал. 2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта,чл.76, ал.3 от 

Административнопроцесуалния кодекс и при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона 

за нормативните актове, Общински съвет на Община Рила 

РЕШИ: 

        §1. Изменя Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти- 

общинска  собственост, както следва: 

Текста на чл.17, ал.2, т.5“ Всяка оферта съдържа представяне на кандидата и копия от 

документите за закупена тръжна документация и/или за внесена гаранция за участие – ако 

такива се предвиждат в условията на търга/конкурса“  се заменя с текста “ Всяка оферта 

съдържа представяне на кандидата и копия от документите за внесена гаранция за участие – ако 

такава се предвижда в условията на търга/конкурса“ 

 

ВНАСЯ:  

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила 

 


