МОТИВИ

към ПРОЕКТ на Наредба за реда и начина за разходване на публични средства за
спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни
обекти, собственост на община Кричим
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1 и ал. 2, чл. 133, ал. 4 и чл. 103, ал. 2 от
ЗФВС, във връзка с чл. 77 и чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, чл. 8 и
чл. 26 от Закона за нормативните актове и спазвайки принципите, заложени в чл. 6, ал. 3 и
ал. 4 от Административно процесуалния кодекс, предлагаме на вниманието на
заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването на интернет страницата на
Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Община Кричим проекта
на Наредба за реда и начина за разходване на публични средства за спорт, и за
управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти,
собственост на община Кричим, считано от 13.07.2021 г., за обсъждане, представяне на
становища,
предложения
и
възражения
на:
e-mail:
kmet_krichim@abv.bg;
obs_krichim@abv.bg или в деловодството на Общински съвет и/или Община Кричим на
адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, п.к. 4220, пл. „Обединение” № 3
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Община Кричим
представя следните МОТИВИ към Проекта на Наредба за реда и начина за разходване на
публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни
права върху спортни обекти, собственост на община Кричим:
1. Причини, които налагат приемането:
1.1. В Държавен вестник брой 86 от 18.10.2018 г. е обнародван Закона за
физическото възпитание и спорта. Същият влиза в сила от 18.01.2019 г. и отменя
действащия Закон за физическото възпитание и спорта. Новият закон регламентира
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 предоставяне на
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. С новия закон се
поставят конкретни изисквания към лицата желаещи да ползват или наемат общински
спортни обекти, по отношение на организационна структура и начина на осъществяване на
спортна дейност.
1.2. Във връзка с изпълнението на разпоредбите на Закона за физическото
възпитание и спорта, е необходимо да бъде приета Наредба, с която на територията на
Община Кричим да бъдат уредени въпросите за реда и начина за разходване на публични
средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни
обекти, собственост на община Кричим. Предложеният проект за Наредба е съобразен с
нормите на ЗФВС, ЗПФ и ЗОС, както и със спецификите, свързани с наличните на
територията на община Кричим спортни обекти и конкретната възможност за тяхното
ползване по реда и при условията на ЗФВС.
2. Цели, които се поставят:
2.1. да се определи реда за използване на спортните обекти – общинска собственост и
условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото
възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

2.2. да се определят конкретни изисквания към лицата желаещи да ползват или наемат
общински спортни обекти, по отношение на организационна структура и начина на
осъществяване на спортна дейност.
2.3. създаване и прилагане на условия за публичност на информацията, свързана със
сроковете за кандидатстване и финансиране на спортните клубове в община Кричим.
2.4. създаване на предпоставки за увеличаване броя на спортните клубове, отговарящи
на условията за финансиране от общинския бюджет.
2.5. постигане на по-голяма справедливост съобразно правата и задълженията на
лицата.
2.6. въвеждане на определени стандарти при изграждането на устойчива и
благоприятна градска среда.
2.7. Постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с
приложимото в тази област национално законодателство от по-висока степен и създаване
на стабилна подзаконова нормативна уредба.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на новата Наредба за реда и начина за разходване на публични
средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни
обекти, собственост на община Кричим, не са необходими допълнителни финансови
средства, а ако такива се наложи да бъдат ангажирани, същите ще бъдат осигурени от
местни приходи, което ще бъде отразено при приемането на бюджета на община Кричим за
съответната година или неговата актуализация при възникнала необходимост.
3.

4. Очаквани резултати от прилагането:
4.1. регламентиране на реда за използване на спортните обекти – общинска
собственост и условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност,
физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.
4.2. ясни и конкретни изисквания към лицата желаещи да ползват или наемат
общински спортни обекти, по отношение на организационна структура и начина на
осъществяване на спортна дейност.
4.3. публичност на информацията, свързана със сроковете за кандидатстване и
финансиране на спортните клубове в община Кричим.
4.4. увеличаване броя на спортните клубове, отговарящи на условията за финансиране
от общинския бюджет.
4.5. постигане на по-голяма справедливост съобразно правата и задълженията на
лицата.
4.6. постигане на определени стандарти при изграждането на устойчива и
благоприятна градска среда.
5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганият Проект на Наредба за реда и начина за разходване на публични
средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни
обекти, собственост на община Кричим, не противоречи на норми на Европейския съюз.
Наредбата е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на
Европейския съюз е предопределено от съответствието с правото на Европейския съюз на
нормите от националното ни законодателство от по-висока степен, в изпълнение на които е
приета – Закона за общинската собственост и Закона за физическото възпитание и спорта. В
качеството си на подзаконов нормативен акт, наредбата е в съответствие и с разпоредбите
на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската
общност, свързани с урежданата с Наредбата материя.

