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ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за реда за разпореждане, управление и ползване на 

спортни обекти – общинска собственост 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Държавен вестник брой 86 от 18.10.2018 г. е обнародван Закона за физическото 

възпитание и спорта. Същият влезе в сила от 18.01.2019 г. и отменя действащия Закон за 

физическото възпитание и спорта. Законодателните  промени, които въвежда новоприетия 

Закон за физическото възпитание и спорт, налагат приемането на нормативна уредба, която  да 

определи реда за използване на спортните обекти – общинска собственост на територията на 

община Мездра. В него има множество нови моменти, които регламентират отдаването под 

наем и стопанисването на спортни обекти – общинска собственост, което налага привеждането 

на Наредбата в съответствие с действащата нормативна уредба, като се съобразят 

изискванията на закона. Това ще позволи по-конкретно и улеснено уреждане на обществените 

отношения свързани с реда за разпореждане, управление и ползване на спортни обекти – 

общинска собственост. 

Регламентира се използването и поддържането на спортни обекти и съоръжения по 

начин, който да създаде условия за ефективно използване и обновяване  на съществуващите 

спортни бази, привличането на  инвестиции за изграждането на нови спортни бази, като се 

гарантира обществения интерес при предоставяне на общински спортни обекти. В тази връзка 

е дадена дефиниция на „спортен обект“ и са предвидени процедури за управление и 

разпореждане със спортни обекти и съоръжения общинска собственост – учредяване на 

безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години, отдаване под наем за срок до 30 години.  

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

нормативните актове, проекта на новата Наредба, ведно с мотиви, резюме на цялостната 

предварителна оценка на въздействието и доклад за цялостна предварителна оценка на 

въздействието за приемането й са публикувани на интернет страницата на община Мездра на 

дата 20.02.2019 год.  
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С оглед на изложеното и на основание чл. 103, ал. 2, т. 2 от Закона за физическото 

възпитание и спорта, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 75-79 от АПК 

и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 ЗНА, внасям в Общински съвет – Мездра 

следното предложение за проект на нова Наредба за реда за управление, разпореждане и 

ползване на спортни обекти – общинска собственост: 

 

Предлагам на Общински съвет – Мездра следния проект за решение: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА  

На основание чл. 103, ал. 2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и 

чл. 28, ал. 1 ЗНА, 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Мездра отменя Наредбата за реда за разпореждане, управление и 

ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост, приета с 

Решение № 392, Протокол № 32/01.03.2010 г., изм. и доп. Решение № 80, Протокол № 

51/27.08.2015 г., изм. и доп. с Решение № 589, Протокол 45/25.09.2018 г. 

 

2. Общински съвет – Мездра приема нова Наредба за реда за управление, разпореждане и 

ползване на спортни обекти – общинска собственост.  

 

3. Възлага на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

 

ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 

 


