ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

-

ПРОВАДИЯ

П Р А В И Л Н И К
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
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Физическото възпитание, спортът за всички и социалният туризъм
включват всички видове занимания с физически упражнения, спорт и туризъм,
като свободна и спонтанна дейност за укрепване на здравето и утвърждаване на
здравословен начин на живот. Тези занимания са достъпни за всички и се
осъществяват чрез доброволно сдружаване по възможности и интереси на
местно, регионално или национално равнище (секции, клубове, съюзи,
асоциации, федерации и др.).За практикуването им се изисква елементарна, но
функционално годна материална база, чието изграждане и поддържане е
задължение на общините.
Чл.1.Настоящият правилник има за цел да определи реда и начина
разпореждане, управление, стопанисване и ползване на спортните обекги и
съоръжения - общинска собственост.
Чл.2.(1).В съответствие с разпоредбите на закона и настоящия правилник,
имотите със спортно предназначение - общинска собственост, се
управляват в интерес на населението на община Провадия и се ползват за
нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях
обслужващи и спомагателни дейности.
(2).Спортните обекти и съоръжения се използват за тренировъчна и
състезателна дейност на спортните организации (клубове), регистрирани на
територията на община Провадия, за училищен и извънучилищен спорт, за спорт
в системата на Министерство на вътрешните работи (МВР), за спорт за всички
и за спорт на хора с увреждания.
(3). За целите на този правилник "имоти със спортно предназначение –
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общинска собственост", ще се наричат "спортни имоти" и са следните:
т. 1. Градски стадион "Бойчо Желев";
т.2. Плувен басейн;
т.З. Помощен (стар) стадион;
т.4. Спортна площадка;
т.5. Фитнес зала към спортна площадка;
т.6. Административна сграда към "Спортна площадка" (ул. "Св. Св. Кирил
и Методий" 26;
т.7. Спортните стадиони (футболни терени) в населените места в
общината.
(4).Община Провадия води публичен регистър на спортните обекти и
съоръжения и обектите за социален отдих на територията на общината.
Чл.3.Общински спортни обекти и съоръжения не могат да се предоставят
за безвъзмездно ползване на юридически
и
физически лица,
осъществяващи стопанска дейност.
II. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ
ОБЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ.
Чл.4.(1).Спортните обекти и съоръжения се използват безвъзмездно за
провеждане на спортни състезания от спортните организации (клубове),
регистрирани на територията на община Провадия, организации на
бюджетна издръжка, детски градини, общообразователни, средни,
специални и професионални училища и извънучилищните звена,
организации на хората с увреждания, както и в системата на МВР.
(2). Спортните организации (клубове) по предходната алинея следва да
отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани в съда като юридически лица с нестопанска цел.
2. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в националния
регистър на спортните организации на Държавната агенция за младежта и
спорта.
3. да са членове на лицензирана спортна федерация.
4. да развиват спорт, включен в схемите на Държавната агенция за
младежта и спорта.
5. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в националния
регистър на Министерство на правосъдието.
6. да имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните
им органи.
(3). /изм. с решение №43-844/28.05.2015 г./ Спортн
ите "обекти и съоръжения се използват възмездно (срещу заплащане на цена,
съгласно Наредба за определянето и администриране на местните такси и
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цени на услуги на територията на община Провадия) за провеждане на спортни
състезания, организирани от физически и юридически лица, осъществяващи
стопанска дейност, както и от организации регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, извършващи допълнителна стопанска
дейност.
Чл.5.(1). /Изм. с реш. №19-536/28.03.2013 г./Не по-късно от петнадесет
дни преди провеждане на състезанието, упълномощен представител на
съответната организация следва да заяви своето желание пред Началник на
отдел "Хуманитарни дейности и програми за развитие" към Дирекция
"Специализирана администрация" в община Провадия, чрез представяне на
заявка, в която са уточнени
дните,
часовия
график,
вида
на
състезанието, броя на участващите
състезатели
и
необходимите
уреди и пособия за провеждането му.
(2).Заявяването по ал.1 може да се извърши и чрез представяне график на
състезанията, планирани да се проведат през календарната година и/или
спортно-състезателен сезон.
(3). /изм. с решение №43-844/28.05.2015 г./ 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.
(4). /Изм. с реш. №19-536/28.03.2013 г./Съобразно
получените заявки и
представени документи за платен наем по предходните алинеи Началник на
отдел "Хуманитарни дейности и програми за развитие" утвърждава
ежеседмичен график за ползване на спортните обекти за провеждане на
състезания и го предоставя за изпълнение на отговорниците
на съответните обекти.
Чл.6. Организаторите на спортни състезания са длъжни да обезпечат за
собствена сметка разходите за консумативи (ел. енергия, вода, телефон или
озвучителна техника и др.) извършени при провеждането им.
Чл.7. Организаторите на спортни състезания са длъжни да осигурят охрана
и медицинско лице по време на провеждането им.
III. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ
ОБЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА
ДЕЙНОСТ.
Чл.8. Спортните обекти и съоръжения се ползват (изцяло или частично)
безвъзмездно за провеждане на учебно - тренировъчна дейност на:
(1).детски градини,
общообразователни,
средни, специални,
професионални
училища и
извънучилищни звена за реализиране на
задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните,
факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и
туризъм.
(2).спортните организации (клубове), регистрирани на територията на
община Провадия, организации на бюджетна издръжка, организации на
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хората с увреждания, както и в системата на МВР.

(3). Спортните организации (клубове) по предходната алинея, следва да
отговарят на условията, посочени в чл.4, ал.2 от настоящия правилник.
Чл.9.(1)./изм. с решение №43-844/28.05.2015 г./ Спортните обекти и
съоръжения се използват възмездно (срещу заплащане на цена, съгласно
Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Провадия) за провеждане на учебнотренировъчна дейност от физически и юридически лица, осъществяващи
стопанска дейност, както и от организации регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, извършващи допълнителна стопанска
дейност.
(2).Лицата по предходната алинея заплащат и изразходваните
консумативи (ел. енергия, вода и др.)
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАЩИТЕ СПОРНИТЕ ОБЕКТИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРИ
ПРОВЕЖДАНЕ
НА
УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ.
Чл.10.(1). /Изм. с реш. №19-536/28.03.2013 г./Организациите, желаещи да
ползват спортните обекти за провеждане на учебно тренировъчна дейност
следва да заявят своето желание пред Началник на отдел "Хуманитарни
дейности и програми за развитие" към Дирекция "Специализирана
администрация" в община Провадия, чрез представяне на заявка, в която се
посочват: спортния обект дните, часовия график, вида спорт, броя на
обхванатите в съответната група, имена и телефон (в т.ч. мобилен) на
треньора (ръководителя) и необходимите уреди и пособия
(2).За организациите, провеждащи системна учебно-тренировъчна дейност,
заявяването се извършва не по-късно от петнадесет дни преди началото на
календарната година или на съответния тренировъчно-състезателен сезон.
(3).Организациите, желаещи да използват за учебно-тренировъчна дейност
еднократно определен спортен обект, подават заявка по реда на ал.1 не по-късно
от петнадесет дни преди ползването.
(4). /Изм. с реш. №19-536/28.03.2013 г./ След обобщаване на подадените
заявки, Началникът на отдел "Хуманитарни дейности и програми за
развитие" утвърждава график за учебно-тренировъчната дейност в
общинските спортни обекти и го предоставя за изпълнение на
отговорниците на съответните обекти. Графикът се актуализира
ежемесечно, до 25-то число на предходния месец.
Чл.11. Влизането в спортните обекти и зали се разрешава по установения
часов график, само групово и в присъствието на треньора.
Чл.12. Преобличането се извършва в съблекалните, след което същите се
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заключват. За съхранението и опазването на лични ценности на
територията на обектите отговорност се носи от притежателя им.
Чл.13.Учебно тренировъчните занимания се провеждат задължително със
спортна екипировка.
Чл.14.В спортните зали и обекти не се допуска тренирането с обувки, чиито
ходила увреждат пода или настилката.
Чл.15.В спортните зали се забранява използването на предмети и други
уреди, които биха нанесли вреди на облицовката и тавана.
Чл.16. Не се допуска удължаването на тренировъчните занимания без
предварителна промяна на графика.
Чл.17. Не се допуска влизането в спортните обекти с домашни любимци.
Чл.18. След приключването на тренировъчното занимание, треньорите и
водачите са длъжни да изчакат излизането и на последния състезател от
своята група.
Чл.19. Ползващите спортните обекти са длъжни да изпълняват указанията
на обслужващия персонал относно хигиената, опазването на обзавеждането,
уредите и спортните пособия.
Чл.20. Всички нанесени щети на уредите и съоръженията, обзавеждането и
материалната част, се заплащат от организациите и лицата, ползващи
съответния обект, които са ги причинили.
V. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА

ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ

ОБЕКТИ ОТ ГРАЖДАНИ ЗА ИНДИВИДУЛНИ
И
НЕОРГАНИЗИРАНИ СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ (СПОРТ
ВСИЧКИ).

ЗА

Чл.21.(1). Спортните обекти, собственост на община Провадия, се ползват
безвъзмездно от гражданите за индивидуални и неорганизирани спортни
занимания.
(2). /изм. с решение №43-844/28.05.2015 г./ 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
(3). Не се допуска използване за индивидуални и неорганизирани спортни
занимания на футболния терен на градския стадион "Бойчо Желев". "
(4).Плувният басейн и фитнес залата могат да бъдат използвани
безвъзмездно от изявени спортисти, в активна състезателна дейност и от
такива, които към момента са в подготовка за състезавия.
Чл.22.Използването на спортните обекти от граждани се извършва в
рамките на утвърденото работно време за всеки обект, с изключение на
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помощен стар стадион.
Чл.23. Спортните обекти и съоръжения, собственост на община Провадия,
по изключение, могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви
с обществен характер, след съгласуване с Началник на отдел "Култура и
образование, ако с това не се възпрепятства общата спортна дейност и не
се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения.
VI. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ.
Чл.24.(1).Спортните обекти и съоръжения - публична общинска
собственост, могат да се отдават под наем при условията на чл.14, ал.7 от Закона
за общинската собственост само на юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност
съответства на предназначението на имота, след решение на Общинския съвет.
(2).Отдаването под наем по предходната алинея се извършва в
съответствие с чл.50а, ал.1 от ЗФВС и се отнася за части от имоти -публична
общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на
концесиониране, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата,
които ги управляват и за срок до 5 (пет) години.
(3).На лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове -техни
членове, срокът за предоставяне на имотите може да е до 10 години.
Чл.25.Спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, могат да се
предоставят за ползване в съответствие с чл.50б от ЗФВС, за срок до 20 години
на спортните организации и спортните клубове по предходната алинея, сред
решение на Общинския съвет при условие че кандидатът е ползвал спортния
обект и съоръжение не по-малко от 10 години на законово основание и по
предназначение.
Чл.26.(1).В съответствие с чл.50б от ЗФВС, след провеждане на
процедурите по чл.50-50б от ЗФВС, спортни имоти - общинска
собственост, могат да се предоставят на физически и юридически лица чрез
концесия по реда на Закона за концесиите, след решение на Общинския
съвет.
(2).Когато кандидатите са повече от един и са направили равностойни
финансови предложения, предимство има този, който е спортна
организация и развива спорта, за който основно е предназначен обектът.
VII. УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ.
Чл.27.Цялостното ръководство и организация по управление на спортните
обекти и съоръжения се осъществява от Кмета на общината, който може да
делегира тези си правомощия, отговарящия за дейността заместник кмет.
Чл.28.(1). /изм. с решение №43-844/28.05.2015 г./ За оперативното
управление, стопанисване, поддържане и предоставяне за ползване на спортните
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обекти и съоръжения отговарят ръководителите на отдели "Устройство на
територията, екология и общинска собственост" и „Хуманитарни дейности и
програми за развитие“.
(2).Дейността по ал.1 за спортните обекти и съоръжения на територията на
населените места в общината се осъществява с непосредствената
отговорност и участие на кметовете на кметства (кметските наместници).

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
§.1.Настоящият правилник е изготвен в изпълнение изискванията на чл.чл. 49,
ал.1 и чл.50, ал.5 от Закона за физическото възпитание и спорта и е приет на
заседание на Общинския съвет Провадия от 20.11.2008 г. с Протокол №17,
Решение № 17-191/20.11.2008 год.
§.2.Промени, изменения и допълнения в настоящия правилник се
извършват по реда на приемането му.
§.3.Правилникът влиза в сила от 01.12.2008 г. и отменя досега
действащите разпоредби в тази връзка на територията на община
Провадия.
§.4.Настоящият правилник е изменен на заседание на Общинския съвет
Провадия от 28.03.2013г. с Протокол №19, Решение №19-536/28.03.2013г. и
влиза в сила от 01.04.2013 г.
§.5.Настоящият правилник е изменен на заседание на Общинския съвет
Провадия от 28.05.2015г. с Протокол №43, Решение №43-844 /28.05.2015г. и
влиза в сила от 20.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/п/
/ Бисер Денев /
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