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З А П О В Е Д  

№ РД-01-04-359/22.12.2021г. 

град Рила 

 

На основание чл.108, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 14, във връзка с чл. 

10, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска 

собственост, в изпълнение на Решение № 186/18.12.2020г. на Общински съвет, Община Рила, изменено с 

Решение № 301/24.06.2021г. на Общински съвет на Община Рила, 

 

І. ОТКРИВАМ: 

 

Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим 

имот - публична общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 

1102 (хиляда сто и втори), за който е отреден парцел VIII (осми), с предназначение „стадион със спортна 

зала”, представляващ „спортен обект“, попадащ в кв. 101 (сто и първи) по действащият регулационен 

план на гр. Рила, утвърден със Заповед № 30/22.02.1993г. на Кмета на Община Рила, с урегулирано 

пространство от 21050 кв. м. (двадесет и една хиляди и петдесет кв.м.), при граници и съседи: улица с о.т. 

313 (триста и тринадесет) – 314 (триста и четиринадесет) – 315 (триста и петнадесет) – 316 (триста и 

шестнадесет), улица с о.т. 316 (триста и шестнадесет) – 342 (триста четиридесет и две), улица с о.т. 342 

(триста четиридесет и две) – 344 (триста четиридесет и четири) – 345 (триста четиридесет и пет), ведно с 

изградените обекти и съоръжения, свързани с неговото функциониране, а именно: 

 1. Стадион, включващ:  

1.1. Футболно игрище, с покритие от тревни чимове, с площ от 9 259 кв. м. (девет хиляди и двеста 

петдесет и девет кв.м.), ведно с изградените за същото обслужващи съоръжения: 

 Поливна система; 

 Дренажна система; 

1.2. Трибуни за посетители, с площ от 839 кв. м. (осемстотин тридесет и девет кв.м.) 

      2. Спортна зала; 

      3. Сграден фонд включващ:  

      3.1. Едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 190 кв. м. (сто и деветдесет кв.м.)  

      3.2. Едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 4.2 (четири цяло и две десети кв. м.), 

намираща се в източната част на УПИ VIII – 1102, кв. 101 по плана на гр. Рила, 

при начална конкурсна месечна наемна цена, в размер на 1 560.00 лв. (хиляда петстотин и 

шестдесет лева), без ДДС. 

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, 
т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679
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II. О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

 1. Дата, място и час на провеждане на публично оповестеният конкурс: публично 

оповестеният конкурс да се проведе на 21.01.2022 г., от 09.30 ч., в заседателната  зала в сградата на 

общинска администрация – гр. Рила, пл. “Възраждане” № 1  

2. Начин, място и срок на подаване на офертите за участие в публично оповестеният 

конкурс: Лично или чрез изрично упълномощен представител в Общинска администрация, гр. Рила при 

Мл. експерт „Общинска собственост”, в срок до 20.01.2022г. (включително). 

3. Срок на валидност на офертите: 6 /шест/ месеца от датата на подаването й, като това условие 

следва да бъде изрично посочено от кандидата в съдържанието на офертата. 

4. Условия на публично оповестения конкурс: 

4.1. Спортният обект, индивидуализиран в Раздел І от настоящата заповед, да се ползва само 

съобразно неговото предназначение; 

4.2. Спортният обект, индивидуализиран в Раздел І от настоящата заповед, да се използва за 

културни и други нужди и прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна 

дейност и няма да се нанесат вреди на спортният обект. 

4.3. За спортният обект по Раздел І от настоящата заповед да се полагат грижите на добрия 

стопанин. 

4.4. Участникът в публично оповестения конкурс се задължава да: 

4.4.1. Организира спортни мероприятия на територията на общината 

4.4.2. Осигурява безвъзмездeн достъп (ползване) до обекта по Раздел І от настоящата заповед на: 

4.4.2.1. Юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, с общинско участие, 

осъществяващи дейност, в областта на футбола, минимум един път седмично при: провеждане на 

спортно-състезателна и тренировъчна дейност, участие и/или провеждане на спортни състезания, 

спортни прояви, турнири, първенства, контролни срещи, извършване на мероприятия свързани с 

перспективите за развитие на спорта и футбола. 

4.4.2.2. Образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование 

на територията на Община Рила, за провеждане на учебни часове по училищен учебен план, форми на 

педагогическо взаимодействие в съответствие с програмната система прилаганата в детската градина и на 

занимания по интереси, както през учебното време на учебната година, така и през неучебното време на 

съответната учебна година (официалните празници; ваканциите; неучебни дни). 

4.4.2.3. Институции на територията на Общината (извън образователните институции по 

т.4.4.2.2.) за организиране и провеждане на мероприятия и дейности по всяко време на съответната 

година, както в работни, така и в почивни дни и в дните на официални празници. 

4.4.2.4. Социалните услуги на територията на Община Рила за провеждане на планирани 

дейности за подкрепа на потребителите на социални услуги 

4.4.2.5. Община Рила - за провеждане на спортни дейности и инициативи, културни мероприятия 

и организирани събития, въз основа на Решение на Общински съвет на Община Рила и/или Заповед на 

Кмета на Община Рила. 

4.4.3 Ползването/достъпа до обекта да се осъществява след предварително заявено искане с 

посочен ден и часови график от представляващите институциите по т. 4.4.2, копие от което да се 

предоставя и в Общинска администрация, гр. Рила. 
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5. Изисквания към кандидатите: Право на участие в публично оповестения конкурс за 

отдаване под наем на спортния обект по Раздел І от настоящата заповед имат: спортни клубове, спортни 

федерации или обединени спортни клубове, които да са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от 

Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и които да: 

5.1. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване в 

несъстоятелност;  

5.2. не се намират в ликвидация;  

5.3. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и 

общините, освен ако не са отсрочени или разсрочени;  

5.4. не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против 

стопанството, освен ако са били реабилитирани; изискването се отнася за управителите, изпълнителните 

директори и всеки от членовете на управителните органи на кандидатите – юридически лица;  

5.5. нямат задължения към Община Рила и към държавата;  

  5.6. не са свързано лице по смисъла на § 1, т.13 от ДР на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа с друг кандидат/и в процедурата за отдаване под наем. 

6. Документи за участие в публично оповестеният конкурс: лицата по т.5 се задължават да 

представят:  

6.1. програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на наема 

за срока на договора;  

6.2. план за ползване на спортния обект за първите 5 години от срока на договора за наем (който 

минимално да съдържа информация за предоставяни услуги, възможности за достъп на хора в 

неравностойно положение, медицинско осигуряване в обекта, детски и ученически състезания и т.н.) и 

актуализиран план за останалия срок;  

6.3. доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигнатите спортни 

резултати. 

6.4. инвестиционна програма за ремонт и обновяване на спортния обект, която води до 

увеличаване на стойността му;  

6.4.1. Инвестиционната програма по т.6.4 не може да предвижда размер на инвестициите, по-

нисък от 25 процента от пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект по т.1 

6.4.2. Инвестиционната програма по т. 6.4 трябва да предвижда извършване на инвестициите за 

ремонт и обновяване в срок до три години от сключването на договора за наем и да съдържа подробен 

анализ и разчет на предвидените инвестиции и етапното им изпълнение.  

6.5. доказателства за финансово обезпечена инвестиционна програма и за произхода на 

средствата за изпълнението й;  

6.5.1. Финансовото обезпечаване на инвестиционната програма по т.6.4. се доказва чрез:  

6.5.1.1. писмено заявено намерение за сключване на договор за финансиране, когато 

финансирането е осигурено от международна спортна организация или от участие в международна 

програма за финансиране на спорта;  

6.5.1.2. нотариално заверено копие от сключен договор за финансиране между участника и 

български или чуждестранни физически или юридически лица, както и доказателства за финансови 

възможности на лицата, които предоставят средствата, като годишен счетоводен баланс и отчет за 

приходите и разходите, годишни данъчни декларации, банкови препоръки и други подобни;  

6.5.1.3. одитиран годишен финансов отчет за последната календарна година и акта за приемане;  
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6.5.1.4. междинен одитиран финансов отчет за последното приключило тримесечие. 

6.6. програма за спортна дейност по количествени и качествени показатели.  

7. В случаите по т. 6.5.1.1. договор за финансиране се предоставя както на Общината така и на 

министъра на младежта и спорта, в срок до един месец от сключването на договора за наем на спортния 

обект. 

8.  Критерии за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната 

оценка на офертата: Оценяването на офертите се извършва по следните показатели:  

8.1. Размер на предложената месечна наемна цена (без ДДС) - възможно най – висока 

оценка – 20 точки.  

Оферта с най – висока стойност на предложената месечна наемна цена получава – 20 точки. 

Всяка следваща оферта  с по-ниска стойност на предложената наемна цена получава с 1 точка по-малко 

от предходната. 

8.2. Размер на предвидените инвестиции – възможно най – висока оценка – 60 точки  

При оценката по показателя по т.8.2 се отчитат стойността на предвидените инвестиции, както и 

заложените в инвестиционната програма типове дейности, етапите и сроковете за изпълнението на 

програмата.  

8.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати - 

възможно най – висока оценка – 20 точки. 

Когато кандидатът е лице, вписано в регистъра по чл. 9, ал.1, т.1 от ЗФВС, при оценка на 

показателя по 8.3 се отчитат предвидените от кандидата възможности за достъп до обекта и за 

организиране на спортни мероприятия в него, както и постигнатите от негови спортисти класирания 

в спортни състезания. 

Когато кандидатът е лице, вписано в регистъра по чл. 9, ал.1, т.1 от ЗФВС и не е посочило 

постигнатите спортни резултати му се отнема 1 точка от оценката, която е получил по показателя по т. 

8.3. 

С най-висока относителна тежест при оценка на офертите е показателят по т.8.2. - 

размерът на предвидените инвестиции, изчислен на база пазарната стойност на правото на 

собственост на спортния обект.  

Комплексната оценка на всеки от кандидатите се изчислява като сбор от точките, 

получени по показателите по т.8.1, 8.2. и 8.3. Максималната възможна стойност от комплексната 

оценка на офертата е 100 точки. 

Кандидатите се класират по възходящ ред съобразно получените комплексни оценки на 

подадените оферти. За спечелил публично оповестения конкурс се определя лицето, получило най 

– висока комплексна оценка на офертата си. 

При еднаква оценка на две или повече оферти наемателят се определя чрез теглене на 

жребий между кандидатите, получили еднакви оценки на подадените от тях оферти.  

9. Мястото, деня и часа за разглеждане и оценяване на офертите  - деня и часа за провеждане 

на публично оповестеният конкурс за недвижимият имот  по Раздел I, в заседателната зала, в сградата на 

Общинска администрация, гр. Рила, Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Рила отваря по 

реда на постъпването, подадените от кандидат - участниците оферти, като на свои редовни заседания, в 

14 /четиринадесет/ дневен срок от отварянето им, разглежда и проверява редовността на съдържащите се 

в тях документи, извършва оценяване съобразно заложените показатели, съответно класиране на 

участниците, според оценяването на офертите. 
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10. Пазарна стойност на правото на собственост на спортния обект по Раздел І от настоящата 

заповед, в размер на 545 000.00 лв. (петстотин четиридесет и пет хиляди лева), без ДДС; 

11. Оглед на обекта – предмет на публично оповестения конкурс се извършва всеки работен ден 

от 10.00 ч. – 15.00 ч, до изтичане на срока за подаване на офертите. 

12. Утвърждавам  конкурсна документация и проекто – договор за наем, за индивидуализирания 

в Раздел І, недвижим имот, като неразделна част от настоящата заповед. 

13. Конкурсната документация за недвижимия имот идивидуализиран в Раздел І, да се публикува 

на официалната интернет - страница на Община Рила, с име (домейн) http://www.grad-rila.bg: секция: 

обяви и съобщения – конкурси; 

14. Срок на действие на договора за наем – 15 (петнадесет) години, считано от датата на 

сключването му, а в случаите по т.7 – 15 (петнадесет) години, считано от датата на  предоставяне на 

договора за финансиране. 

15. Възлагам на Невена Миланова - Младши експерт “Общинска собственост”, да организира 

провеждането на публично оповестеният конкурс, като предостави за публикуване обява за провеждането 

на публично оповестеният конкурс в един регионален вестник, да предостави за публикуване  настоящата 

заповед в интернет -страницата на Общината и да обяви същата на видно място в сградата на Общинска 

администрация, град Рила,  в срок не по – кратък от 30 (тридесет) календарни дни от определената дата 

за провеждане на публично оповестеният конкурс. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Невелина Трайкова – Директор на 

Дирекция “Административно обслужване и управление на собствеността” 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

/п/ 

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ 

Кмет на Община Рила 
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