
 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 Общински съвет – Трявна със свое решение № 80 от 03.07.2014 г.е приел Наредба за 

управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово 

подпомагане дейността на спортните организации в Община Трявна. 

От 2019 г. са в сила нови Закон за физическото възпитание и спорта и правилник за 

прилагането му, които уреждат обществените отношения, свързани с развитието и 

управлението на системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и 

спортно-туристическата дейност, регламентират и разпоредби, свързани със спортните обекти, 

отдаването им под наем, предоставянето на концесия, учредяване на ограничени вещни права 

върху тях и др. Съгласно новоприетия закон общинският съвет приема две отделни наредби: 

Наредба за  Условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, 

физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност и Наредба за реда и 

условията за ползване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост 

 С решение №  105 / 20.05.2021 г. е приета Наредба за условията за финансово подпомагане на 

спортните клубове в Община Трявна 

Настоящият проект на наредба има за цел да определи условията и реда за ползване на спортни 

обекти – общинска собственост и да създаде условия за практикуване и развитие на 

физическото възпитание и спорта на територията на общината.  

Проектът е съобразен с действащите нормативни разпоредби и е насочен към по-пълна и по-

прецизна регламентация на обществените отношения, предмет на наредбата.  

2. Целите, които се поставят:  
Цел на наредбата е да се регламентират обществените отношения, свързани с реда и условията 

за ползване на спортни обекти и съоръжения-общинска собственост и привеждането им в 

съответствие с действащата нормативна уредба.  

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  
За прилагането на предложените промени в наредбата не се изисква допълнителен финансов 

ресурс.  

4.Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:  

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за реда и условията за ползване на 

спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, са приемането на актуална нормативна 

уредба относно реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения-общинска 

собственост, подобряване на работата по прилагането на наредбата и стимулиране дейността на 

спортните клубове. Привеждане текстовете на наредбата в съответствие с действащите 

нормативни актове и прецизиране на същите, с оглед регламентиране на по-детайлна и 

конкретна нормативна уредба. При прилагане на новата наредба не се очаква влияние върху 

финансовите резултати. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 

Предлаганият проект на нова Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта 

за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя 

и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на 

Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз. 
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