ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
КМЕТ – инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ
гр. Провадия
ПК 9200
ул. „Дунав“ №39

тел: +359 518 42702
GSM: +359 889999893
Факс: +359 518 42164

provadia@dir.bg
delo@provadia.bg
www.provadia.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОВАДИЯ
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
Д О К Л А Д
ОТ ИНЖ.ФИЛЧО КРЪСТЕВ ФИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Относно: Предложение за обсъждане и приемане от Общински съвет Провадия проект
за изменение на Правилника за реда за използване на спортни обекти и съоръжения - общинска
собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи
и спомагателни дейности на община Провадия.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с промяна в Наредба №8 и определяне на цени на услуга „Ползване на спортна
площадка“ , с цел синхронизиране на местните нормативни актове, предлагам да се променят
отделни текстове в Правилника за реда за използване на спортни обекти и съоръжения - общинска
собственост за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и
спомагателни дейности на община Провадия. Словосъчетанието „наемна цена“ да се замени с
„цена“, към обектите, отдавани за ползване възмездно, да се добави и „Спортна площадка
гр.Провадия“.
Мотиви:
1.Привеждане в съответствие на действащата нормативна база на местно ниво със
законовите изисквания.
Предлагам след обсъждане и запознаване с изразените становища и предложения по
проекта, Общински съвет Провадия да приеме следния проект за
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1 т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия извършва промяна в Правилника за реда за използване
на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост за нуждите на физическото възпитание и
спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на община Провадия както
следва:
1.В чл.4, ал.3, от словосъчетанието „наемна цена“ да отпадне думата „наемна“
1.2.В чл.5, ал.3, да се измени по следния начин: „В случаите на чл.4, ал.3 дължимата цена
на услугата се заплаща в касата на община Провадия, преди провеждане на състезанието, за което
се издава фактура.
1.3.В чл.9, ал.1, от словосъчетанието „наемна цена“ да отпадне думата „наемна“

1.4.Чл.21, ал.2 да се измени по следния начин: „Безвъзмездното ползване по ал.1 не се
отнася за обектите „Плувен басейн“, „Фитнес зала“ и „Спортна площадка“, за които се заплаща
цена за ползване, определена съгласно Наредба за определянето и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Провадия, с изключение на дните, обявени за
безплатно ползване съгласно Заповед на Кмета на община Провадия“.
1.5. В чл.28, ал.1 текстът „дирекции "Устройство на територията, екология и общинска
собственост" и "Образование, спорт, туризъм и социални дейности" да се измени по следния
начин: „ отдели "Устройство на територията, екология и общинска собственост" и "Хуманитарни
дейности и програми за развитие".
2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Провадия
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