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СПРАВКА 

  за отразяване на постъпили предложения и становища по проекта на Наредба за условията и 

реда за използването на спортни обекти, собственост на община Куклен. 

 

    Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, постъпи следното становище по 

проекта на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на 

община Куклен,  както следва: 

 

 

Граждани/ 

Организации/ 

Учреждения 

 

 

 

Становища/ 

Предложения/ 

Мнения 

 

Приема/ 

Не 

приема 

 

Мотиви 

Сдружение 

Футболен Клуб 

„Атлетик” 

 гр. Куклен 

 

Постъпило е следното 

становище: 

1.отпадане на изискването 

за регистриране на спортни 

клубове, спортни 

федерации, или обединени 

спортни клубове по чл. 9, 

ал. 1 от ЗФВС в хипотезата 

на чл. 15, ал. 1, Раздел III, 

от проекта на наредбата; 

2.изключване на 

възможностите спортните 

обекти да бъдат отдавани 

под наем на неспортни 

организации. 

 

Не се 

приема 

По предложението по т. 1 

разпоредбата на чл. 15, ал. 

1, Раздел III, от проекта на 

наредбата да отпадне 

поради предпоставки за 

двусмислено тълкуване 

следва да се отбележи, че 

няма основание за 

тълкуване, тъй като волята 

е пределно ясна и точна, а 

правната техника и 

структура на проекта на 

подзаконовия нормативен 

акт е прецизна и 

детайлизирана, 

недопускаща празноти в 

предложения нов 

нормативен акт, изцяло 

изработен в рамките на 

ЗФВС И ППЗФВС, както и 

в частност разпоредбата на 

чл. 15, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, 

както следва: чл. 15 (1) 

ОБЩИНА  КУКЛЕН 

http://www.kuklen.org/


Спортен обект - общинска 

собственост, може да се 

отдава под наем за срок до 

една година без търг или 

конкурс на спортен клуб-

сдружение с нестопанска 

цел за осъществяване на 

общественополезна 

дейност, на спортна 

федерация или на обединен 

спортен клуб, вписани в 

регистъра по чл. 9, ал. 1 от 

Закона за физическото 

възпитание и спорта, и 

които: 1. не са в 

ликвидация; 2. не са в 

производство по 

несъстоятелност; 3. нямат 

просрочени финансови 

задължения към общината. 

 

По изложеното становище 

по т. 2 следва за правна 

яснота и точност да се 

цитират мотивите на 

проекта на ЗФВС, а 

именно: .........Отдаването 

под наем за срок до 10 

години се подчинява на 

общите правила на Закона 

за държавната собственост 

и правилника за 

прилагането му, респ. 

Закона за общинската 

собственост, като се 

предвижва в условията на 

търга или конкурса, а 

впоследствие – и в 

сключения договор, да 

залегне изискването 

кандидатите да представят 

нарочна програма за 

поддържане и управление 

на спортния обект. Допуска 

се отдаване под наем за 

срок над 10 до 30 години 

само на спортен клуб, 

спортна федерация или 



обединен спортен клуб, 

които са регистрирани като 

юридически лица с 

нестопанска цел за 

общественополезна дейност 

и са вписани в съответния 

регистър на 

Министерството на 

младежта и спорта. 

Специфично задължение на 

наемателите е 

представянето и 

изпълнението на 

инвестиционна програма за 

ремонт, обновяване и 

реконструкция.  ......”  

 В тази насока уместно е да 

се посочи изрично, че в 

Глава II „Управление на 

спортните обекти”, Раздел I 

„Общи правила” от проекта 

на наредбата в 

разпоредбата на чл. 7, т. 1, 

ясно е предвидено, че  за 

управление на спортните 

обекти по реда на 

настоящата наредба могат 

да кандидатстват лицата, 

които отговарят на 

следните условия:  

1. седалището и 

мястото за развиване на 

спортната им дейност да е 

на територията на община 

Куклен. 

 

 

 

Справката е изготвена от адв. Николай Чолаков и старши юрисконсулт Мария Генова: (П) (П) 

 

 

 

Христо Божинов          (П) 

Зам.-кмет на община Куклен 


