
 

НАРЕДБА ЗА ИМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ 

ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

§. В чл. 3 (ал.1 ) след думите „тренировъчна и състезателна дейност“ се 

добавя следния текст: „държавни и международни състезания“. 

§. Нов текст на чл. 3, ал. 1: „Спортните обекти и съоръжения, общинска 

собственост се използват за тренировъчна и състезателна дейност (държавни 

и международни състезания) на спортните клубове и организации за 

училищен, извънучилищен и студентски спорт, за спорт във Въоръжените 

сили и в Министерството на вътрешните работи, за спорт за всички и за 

спорт за хора с увреждания.“ 

§. В чл. 3, ал. 2: 

 след думите „Центрове за подкрепа на личностното развитие“ се добавя 

„УСШ-„Хан Крум“ и ОДК - Шумен“. 

След думите „свързани с физическо възпитание и спорт“ се добавя: „и за 

изпълнение на техните учебни планове и програми“. 

Думите: „при условия и ред, определени от директора на ОП „Общински 

жилища и имоти“, предварително съгласуван с кмета на Община Шумен“ се 

заменят с „при условия и ред, разписан в Правила за определяне реда, по 

който спортните обекти и съоръжения-общинска собственост да се ползват за 

нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи 

и спомагателни дейности, определени от директора на ОП „Общински 

жилища и имоти“ и утвърдени от кмета на община Шумен.“. 

§. Нов текст на чл. 3, ал. 2: „Община Шумен предоставя безвъзмездно, 

изцяло или частично, за определено време спортни обекти и съоръжения на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

центрове за подкрепа на личностното развитие - УСШ „Хан Крум“ и ОДК - 

Шумен, и на висши училища за реализиране на дейности, свързани с 

физическото възпитание и спорт, и за изпълнение на техните учебни планове 

и програми, и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците и 

студентите при условия и ред, разписан в Правила за определяне реда, по 

който спортните обекти и съоръжения-общинска собственост да се ползват за 

нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи 

и спомагателни дейности, определени от директора на ОП „Общински 

жилища и имоти“ и утвърдени от кмета на община Шумен.“. 

 

 



  

  

§. В чл. 3 се създава ал. 3 с текст: „Спортни клубове и организации, извън 

изброените в ал. 2,  ползват безвъзмездно, изцяло или частично, за 

определено време спортни обекти и съоръжения-общинска собственост по 

реда и условия, определени в тази Наредба.“. 

 §. В чл. 3 се създава ал. 4 с текст: „Организации и клубове по чл. 3, ал. 3, 

които ползват офиси за организиране на своята дейност, заплащат 

консумативи разходвани за периода на ползване.“. 

§. В чл. 3 се създава ал. 5 с текст: „Новосъздадени клубове, които не 

изпълняват условията на чл. 10, ал. 1, т. 2 за кандидатстване, могат да ползват 

спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, при наличие на 

свободни места, след заявление до ОП „Общински жилища и имоти“ и при 

заплащане на 30% от цената за външни ползватели за тренировъчна дейност 

и 50% за състезателна дейност, определени от ОП „Общински жилища и 

имоти, при спазване на Наредба за базисни наемни цени при отдаване под 

наем на общинско имущество.“. 

§. В чл. 3 се създава ал. 6 с текст: „Спортни клубове и организации, 

ползващи самостоятелно спортни обекти и съоръжения, заплащат изцяло 

консумативите, разходвани за периода на ползване на целия обект.“. 

§. В чл. 3 се създава ал. 7 с текст: „За ползване при условията на ал. 6, се 

подава допълнително заявление до директора на ОП „Общински жилища и 

имоти“ за преценка на възможностите и условията за използване на 

конкретния спортен обект.“. 

§. Сегашна ал. 3, става ал. 8. 

§. Чл. 5, ал. 1 се отменя. 

§. Създава се нов текст на чл. 5, ал. 1: „При осъществяване на 

тренировъчна дейност ОП „Общински жилища и имоти“ осигурява 

медицинското обслужване на спортните обекти.“. 

§. В чл. 6, ал. 1 думите: „се заплащат на база механизъм за изчислението им“ 

се заменят с думите: „се заплащат по реда на чл. 17, ал. 4 от Наредбата за 

условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в 

Община Шумен“. 

(Стар текст на чл. 6, ал. 1: „При предоставено безвъзмездно право на 

ползване на общинска спортна база разходите по поддръжката и 

експлоатацията на обектите и съоръженията се заплащат на база механизъм 

за изчислението им, съгласуван с постоянната комисия „Младежки дейности 

и спорт“ и утвърден от кмета на общината.“) 



  

  

§. Нов текст на чл. 6, ал. 1: „При предоставено безвъзмездно право на 

ползване на общинска спортна база разходите по поддръжката и 

експлоатацията на обектите и съоръженията се заплащат по реда на чл. 17, 

ал. 4 от Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на 

спортните клубове в Община Шумен.“. 

§. Чл. 11 , ал. 1 се изменя така: „В срок до 20.12. заинтересованите спортни 

клубове и организации следва да подадат до кмета на община Шумен 

заявления за ползване на спортни обекти и съоръжения по приложения към 

настоящата Наредба образец (Приложение 1).“ 

(Стар текст на чл.11, ал.1: „Ежегодно, в срок до 31 януари заинтересованите 

спортни клубове и организации следва да подадат до кмета на община 

Шумен заявление за ползване на спортни обекти по приложения към 

настоящата Наредба образец (Приложение 1).“ 

§. Нова ал. 2 „ Лицензирани спортни клубове, навършващи една година от 

създаването си през периода 01.01. - 30.06. на съответната година, могат да 

кандидатстват при условията на настоящата Наредба в срок до 30.06. на 

съответната година.“ 

§. Сегашна ал. 2 става ал. 3 

§. т. 1 се отменя, проверката ще се извършва служебно. 

§. т. 2 отпада.  

§. т. 3 отпада - проверката ще се извършва служебно. 

§. Сегашна ал. 3, става ал. 4 и в нея се правят следните изменения: 

думите „срока по чл. 11, ал. 1“ се заменят с думата „сроковете“ и се добавя и 

ал. 2 

§. Нов текст на ал. 4: „След изтичане на сроковете по чл. 11, ал. 1 и ал. 2, 

кметът на община Шумен със заповед назначава комисия, която да разгледа 

постъпилите заявления и приложените към тях документи, в състав от 7 

члена, включваща юрисконсулт от отдел „Правно осигуряване и 

информационно обслужване“, представител на ОП „Общински жилища и 

имоти“, старши експерт „Младежки дейности, спорт и туризъм“, експерт от 

отдел „Управление на общинската собственост“, представител на 

Консултативния съвет по спорт към община Шумен и двама представители 

на постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет 

- Шумен, избрани с решение на постоянната комисия.“ 

§. Сегашна ал. 4 става ал. 5. 

 



  

  

§. Сегашна ал. 5 става ал. 6 и в нея се правят следните изменения: 

§. В края се слага запетая и се добавя следния текст: „но не по-късно от 

30.12., а в случаите на чл. 11, ал. 2 в срок до 15.07. на текущата година.“ 

§. Нов текст на ал. 6: „Председателят на комисията представя протокол с 

одобрените кандидати на кмета на община Шумен за утвърждаване в 

петдневен срок от приключване работата на комисията, но не по-късно от 

30.12., а в случаите на чл. 11, ал. 2 в срок до 15.07. на текущата година.“ 

§. Сегашна ал. 6 става ал. 7 и в нея думата „двуседмичен“ се заменя с 

думата „едноседмичен“. 

§. В чл. 13, ал. 1 след думите: „за ползване на спортните обекти“ се добавя 

следния текст: „от изброените организации и институции в чл. 3, ал. 2 от 

настоящата Наредба.“ 

§. В чл. 13, ал. 1 в края на изречение първо се поставя запетая и се добавя 

следния текст: „при спазване на предимство за ЦПЛР УСШ-„Хан Крум“. 

Думата „регламентира“ се заменя с думата „утвърждава“. 

(Стар текст чл.13, ал. 1: „Графикът за ползване на спортни обекти се изготвят 

от отговорника на съответния обект и се разпределя на база общия брой 

точки по Приложение 5. Директорът на ОП „Общински жилища и имоти“ 

изготвя правилник за ползване на спортните обекти, където регламентира 

график за ползването им, приемане и предаване след ползването им, и 

охрана.“) 

§. В чл. 13 се създава ал. 2 със следния текст: „Външни ползватели се 

включват в графика по ал. 1 при наличие на свободни места.“ 

§. Нов вариант на чл. 13: 

Чл. 13 (1) Графикът за ползване на спортни обекти се изготвя от отговорника 

на съответния обект и се разпределя на база общия брой точки по 

Приложение 5, при спазване на предимство за УСШ-„Хан Крум“. 

Директорът на ОП „Общински жилища и имоти“ изготвя правилници за 

ползване на спортните обекти от изброените организации и институции в чл. 

3, ал. 2 и ал. 3 от настоящата Наредба, където утвърждава график за 

ползването им, приемане и предаване след ползването им и охрана. 

(2) Външни ползватели се включват в графика по ал. 1 при наличие на 

свободни места. 

 

 



  

  

§. Към Допълнителни разпоредби се добавят: 

т. 4 „Извънучилищен спорт“ включва: целогодишните занятия на ЦПЛР 

УСШ „Хан Крум“, ученически спортни игри и състезания по национален 

календар на Министерство на образованието и науката, Министерство на 

младежта и спорта и Българска асоциация „Спорт за всички“, детско-

юношески, ученически, младежки спортни игри и състезания от общински 

спортен календар. 

т. 5 „Външни ползватели“ са всички ползватели, извън изброените в чл. 3, ал. 

2 и ал. 3 от настоящата Наредба. 

§. Към Преходни и заключителни разпоредби се добавя нов §6 с текст: 

„Настоящата наредба не визира отдаването под наем и управлението на 

Многофункционална спортна зала „Арена-Шумен“.“. 

 

Измененията в наредбата, приети с Решение №  836 от 26.07.2018 г. 

на Общински съвет Шумен и влизат в сила от деня на публикуването им 

в местен ежедневник. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


