МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА
ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

В бр.46 на Държавен вестник от 18.10.2018 г. е обнародван Закона за физическото
възпитание и спорта. Същият влиза в сила от 18.01.2019 година и отменя действащия преди
това аналогичен нормативен акт, а с §5 (1) е дадена възможност спортните клубове да приведат
дейността си в съответствие с изискванията на новия закон в срок до една година от влизането
му в сила.
С този Закон освен широкия кръг от възможности за финансиране на дейности,
свързани с развитието на физическата активност и възпитание, както и на спорта и спортно–
туристическата дейност, е регламентирано използването и поддържането на спортните обекти и
съоръжения с цел ефективното им стопанисване, реконструкция и привличане на инвестиции.
Основен приоритет на общините е развитието на физическото възпитание и спорта, и
създаването на предпоставки за постоянно практикуване на физически упражнения, и
спортуване при условия на масовост.
Предложението за Наредба определя условията и реда за използването на спортни
обекти – общинска собственост, по смисъла на чл.103, ал.1 от Закона за физическото
възпитание и спорта, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.11, ал.3 и чл.15,
ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от ЗНА.
Законът съдържа легално определение за спортен обект, с което се внася яснота
относно отделните видове процедури, свързани с учредяването на право на ползване, вещно
право на строеж за спортните обекти и съоръжения, както и отдаването им под наем или на
концесия. 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.
Кръгът от субекти, които се ползват от предимствата по ЗФВС, свързани с
предоставяне на права върху спортни обекти и съоръжения – държавна или общинска
собственост, съответно ползване на субсидии от държавния, респективно - от общинските
бюджети, включва спортни и туристически дружества и юридически лица с нестопанска цел,
развиващи такъв тип дейност. Необходимото и достатъчно условие тези лица да се ползват от
възможностите по Закона е те да бъдат вписани в регистъра за лицензираните спортни
федерации и спортните клубове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС, воден от Министъра на младежта и
спорта, респективно - да са вписани, като юридически лица с нестопанска цел в регистъра за
юридически лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията .

В новия Закон за физическото възпитание и спорт е предвидено, че със средства от
бюджета на общините могат да финансират:
•
изпълнението на дейности по финансово подпомагане развитието на физическата
активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с
националната програма;
•
изграждането, обновяването и управлението на спортни обекти – общинска
собственост.
Общините могат да подпомагат:
- спортни организации и туристически дружества, които имат седалище и дейност на
територията на съответната община;
- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна
дейност, които организират и насърчават децата и младежите да се занимават с физическа
активност, спорт и спортно-туристическа дейност.
След приемането на „Наредба№17 за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните клубове в община Елхово“ от 2012год. ежегодно Община Елхово
предоставя финансова помощ за дейността на спортните клубове и развитието на спорта с цел
подпомагане и популяризиране на спорта, както и организиране на масови спортни прояви сред
подрастващите и жителите на общината. Към настоящия момент, действащата Наредба приета
от Общински съвет Елхово с решение № 35/4/1 от 26.01.2012год. не кореспондира със
новоприетия Закон за физическото възпитание и спорт.
Предложеният проект на Наредба, има за цел да отговори в максимална степен на
новите изисквания на ЗФВС, както и съответно да внесе подобрение и елиминиране на
недостатъци, отчетени при досегашното прилагане на действащата до този момент Наредба,
свързана с дейности по финансиране в областта на спорта. С приемането на новия Закон за
физическото възпитание и спорт настъпиха значителни промени в нормативната база, като се
делегират правомощия на общинските съвети да определят условията и реда за ползване на
спортни обекти – общинска собственост, както и условията и реда за финансиране и
подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно–
туристическата дейност на територията на общината. Въвеждат се като приоритет спортно
състезателната дейност с подрастващи и стимулиране и развитие на детско-юношеския спорт.
В съответствие с това финансирането от общинския бюджет следва да бъде подчинено изцяло
на общинската политика и стратегия за развитието на спорта и физическото възпитание на
територията на общината.
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за приемане на
Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Елхово за обществено обсъждане,
като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок за предложения и становища.
Проектът на Наредбата е разработен в съответствие с правото на Европейския съюз и
няма норми от предложените, които да му противоречат.
Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна страница на
община Елхово: e-mail: obshtina@elhovobg.org, както и да бъдат подавани ЦУИГ.

