ОБЩИНА РАДНЕВО - ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД
№ _____
гр.Раднево _____/_____ 2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 75 и чл. 76, ал. 1 и 2 и чл. 77 от
Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорт, Решение № 164/
28.04.2016 г., на Общински съвет – Раднево

Н А Р Е Ж Д А М:
1.Обявявам следния списък на спортните обекти и съоръжения - общинска собственост,
които са предвидени да бъдат отдадени, пряко под наем през 2016 г. (Приложение № 2,
представляващо неразделна част от настоящата заповед) по реда на чл. 75, 76 и 77 от
Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорт, за срок от 5 години и
начална месечна наемна цена, посочена в приложението.
2.В едномесечен срок от обявяването на спортните обекти и съоръжения по т.1, /но не
по-късно от 26.09.2016 г. /заинтересованите лица и организации могат да подават мотивирани
искания за наемане на обектите, посочени в списъка, в стая 204 /Деловодство/ на Община
Раднево.
Пряко отдадени под наем се извършва в случай, че бъде подадено искане от
лицензирана спортна организация или спортен клуб, членуващ в такава организация.
3.Всяко искане по т.2, трябва да се отнася за конкретно определен спортен обект или
съоръжение от списъка, да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и
декларация за липса на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5 от Правилника за прилагане на
Закона за физическото възпитание и спорт.
4.Постъпилите искания ще бъдат разгледани от комисия, назначена с моя заповед в срок
до 06.10.2016 г.
5.При подадени две или повече искания за обекта предимство има кандидатът, който е
лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При
равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна
програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и е изпълнявал точно
задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането се оценява
обществения принос на кандидата в спорта.
6.Необходими документи за участие:
6.1.мотивирано искане за наемане на конкретно определен спортен обект или
съоръжение от обявения списък, което да съдържа предложение за наемна цена,
инвестиционна програма за поддържане и подобрения на спортния обект и доказателства за
нейната финансова обезпеченост;
6.2.документ удостоверяващ, че участникът е лицензирана спортна организация или
спортен клуб, членуващ в такава организация;

6.3.декларация по чл. 73, ал. 4 и ал. 5 от ППЗФВС, че за физическото или юридическото
лице, не е налице едно от следните обстоятелства:
6.3.1.обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
6.3.2.намира се в ликвидация;
6.3.3.ако е с отнета или прекратена спортна лицензия;
6.3.4.ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;
6.3.5.лишено е от правото да упражнява търговска дейност;
6.3.6.има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
6.3.7.осъдено е с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или
против стопанството, освен ако е било реабилитирано;
6.3.8.има просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и
съоръжения - собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или
общинско участие в капитала.
Ограничението по т. 6.3.7 се отнася и за управителите или членовете на управителните
органи на юридическите лица, кандидатстващи за отдаване под наем.
6.4.документи, доказващи заявено от кандидата точно изпълнение на задължения по
предходен договор за спортния обект;
6.5.документи, доказващи заявен обществен принос в спорта.
7.Утвърдения списък по т.1 и настоящата заповед да се постави на видно място в
сградата на община Раднево, на спортните обекти и съоръжения и да се публикува в интернет
страницата на Община Раднево.

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ
Кмет на Община Раднево

Приложение № 2

СПИСЪК
НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ ДА БЪДАТ ОТДАДЕНИ ПРЯКО ПОД НАЕМ ПРЕЗ
2016 Г., НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЗАПОВЕД № .........../................2016 Г.
1.Тенис кортове 1, 2 и 3 с площи, съответно по 1022 кв.м., 1188 кв.м. и 1293 кв.м.,
находящи се в УПИ I-151, кв. 54 в гр. Раднево, ул. „Васил Левски“, актувани с АПОС
№3711/10.02.2004г.
Срок за отдаване под наем – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена – 190 лв., без ДДС.

2.Футболно игрище /стадион/ с площ 9979 кв.м., съставляващо поземлен
имот с идентификатор 61460.215.292 по кадастралната карта на гр.Раднево,
находящ се в гр.Раднево, кв.”Гипсово”, актуван с АПОС №5377/04.04.2008г.,
заедно с построената в поземления имот съблекалня.
Срок за отдаване под наем – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена – 80.00 лв., без ДДС.

3.Футболно игрище /стадион/ с площ 7500 кв.м., находящо се в поземлен
имот
№ 000122, целият с площ 36003 кв.м. в землището на с.Коларово, ведно
със сграда - съблекалня на стадиона, със застроена площ 297 кв.м., на първи етаж
от двуетажна сграда, актуван с АПОС № 6964/10.09.2010г.
Срок за отдаване под наем – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена – 80.00 лв., без ДДС.

