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до
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО КЛАД

от

ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
АНАТОЛИ ИЛИЕВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОТНОСНО: Учредяване на право на ползване върху движими вещи,
представляващи спортни съоръжения на Сдружение ..Българска скейтборд федерация".
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.

Съгласно §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за управление и
разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане па спортната
дейност на територията на Столична община (НУРОСПФПСДТСО), спортните съоръжения
са площадки и оборудване с общо или специално предназначение, които служат за
задоволяване на потребностите на населението за двигателна активност, физическо
възпитание и спорт за всички, използвани и предназначени за масови физически
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра 1 (един) за класиране в У АСО и I (един) за адресата и се изпраща
на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложението се сканира.

упражнения и спорт на открито: футболни волейболни, баскетболни, хандбални, бейзболни,
ръгби, миниголф и други игрища за колективни спортове, лекоатлетически писти, кортове
за тенис и бадминтон, площадки и алеи за колоездене и конна езда, картинг-писти,
гимнастически площадки, открити плувни басейни, открити пързалки за зимни кънки,
площадки за скейтборд и ролери, фитнес площадки - лостови и тренажорни системи, тенис
маси и други подобни, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения,
свързани с тяхното функциониране (санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни и
др.). Спортните съоръжения могат да бъдат разположени в паркова среда, междублокови
пространства и други общински имоти, о тредени за озеленяване и отдих.
Редът за управление и разпореждане със спортни съоръжения не са уредени в
специалния Закон за физическото възпитание и спорта и в 11УРОСПФПСДТСО. От
легалната дефиниция може да се направи извод, че спортните съоръжения по своята
същност представляват движими вещи, поради което може да се направи извод, че по
отношение на тях е приложим редът за управление и разпореждане с вещи- общинска
собственост, регламентиран в чл. 42. ал. 5 от Наредбата за общинската собственост,
съгласно който учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от
кмета на CO със заповед и договор, след решение на СОС. прието с мнозинство две грети
от общия брой на общински те съветници.

Сдружение „Българската скейтборд федерация" е вписано в регистъра по чл. 9, ал.
1, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта. Като заложената цел на сдружението
е да организира и дава насоки в развитието на скейбординга в различните му вариации и
форми като част от системата за физическо възпитание и спорт в страната с цел:
1. да развива градския скейборд стил, спускането и карането на скейборд рампа, наричани
по долу за краткост "спортове";
2. да организира комбинирани състезания по спортовете, да създава алтернативни
възможности за изява на широк кръг участници по спортовете;
3. да прави обществено достояние световните достижения, спортна подготовка,
състезания, правила и норми за развитието на спортовете, да създава кон такти с взаимно
подпомагащи се сдружения и организации, развиващи дейност за развитието на
спортовете, да организира информационна и техническа дейност за популяризирането
на спортовете и свързани те с тях други дейности;
4. да организира разменни гостувания на спортни, технически и други специалисти,
работещи в областта на спортовете, участия в международни спортни прояви;
5. да получава хуманитарни и други помощи от спортни дейци за изключителни
постижения за популяризирането на спортовете чрез показни състезания и прояви на
открито;
6. да разширява, утвърждава и запазва националния и международен престиж на
българския скейбординг, във взаимодействие с държавата и общини те;
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра I (един) за класиране в УАСО и I (един) за адресата и се изпраща
на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложението се сканира.

7. да масовизира и популяризира скейбординга за увеличаване на социалната и
обществената му значимост.
Следва да се отбележи, че скейтборда официално е признат за олимпийски спорт, като
за пръв път е включен в Олимпийските игри, които се проведоха в Токио през 2021 г.
Предвид всичко гореизложено и желанието на Столична община да подкрепя
развитието на българския спорт, считаме за необходимо да се учреди на сдружение
„Българска скейтборд федерация" за срок от 10 (десет) години право на ползване върху
вещи-общинска собственост, представляващи спорни съоръжения, разположени на спортна
площадка, находища се в район „Студентски", площ 3000 кв. м. при граници: алея и от зри
страни парк, изградена в УПИ I- за районен парк, районен увеселителен парк и църква, кв.
90, м. „Студентски град“, както следваСтена под ъгъл (BANK) - I бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Стена под ъгъл (BANK) -4400 х 2500 х 1600 мм.- I бр.
Мини арена (MINI ARENA)-5000 х 2000 х 600 мм. — 1 бр.
Мини арена с релса за пързаляне (MINI ARENA W/RA1L/)- 7000 х 2300 х 600 - 1 бр.
Кутия за баланси (FUNBOX)-3000 х 1795 х 200/400 мм. - 1 бр.
Релса за пързаляне права (RAIL)- 4000 х 150 х 300 мм. - 1 бр.
Стена с извивка (QUARYERPIPE) - 1 бр.
Пресечена пирамида с релса и кутия за баланси (PYRAMID W/RAIL&FUNBO) - 1
бр.
Вираж полукръг с двупосочен стартер (HALFPOOL WZ TWO WAYLOUNCHER) - 1
бр.
Пресечена пирамида (PYRAMlD)-6000x6000x800 мм. - 1 бр.
Арена с банановидна релса (ARENA WITH CURVED RA1L)-65OO x 2500 x 800 мм. I бр.
Трипосочен стартер (THREE-WAY LOUNCHER)- 6700 x 8000 x 3000 мм. - 1 бр.
Стена под ъгъл голяма (BIG BANK)-6000 х 4000 х 2000 мм. - 1 бр.
Кутия за баланси банановидна (FUNBOX CURVED)- 4500 х 1250 х 400 мм - 1 бр.
Кутия за баланси стъпаловидна (THREE-LEVEL FUNBOX) - 1 бр.
Релса за пързаляне права (RAIL)- 6000 х 150 х 400 мм. - 1 бр.
Голяма рампа (BIG RAMP)- 14000 х 9750 х 3400 мм. - 1 бр.
Мини рампа със стена с извивка (MINI RAMP W/QUATERPIPE)- 15000 x 6300 мм. 1 бр.
Голям скок със зона за приземяване (BIG JUMP \\ 'LANDING)- 4900 х 3700 мм. - 1
бр.
Стартираща арена „Андреас Шутсбергер“

Като в проекта на договор следва да бъдат включени следните клаузи, които да
гаран тират интересите на Столична община, като ползвателят поеме за своя сметка:

Докчадът се издава в 2 (два) екземпляра - I (един) за класиране в УАСО и I (един) за адресата и се изпраща
на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложението се сканира

1. Да стопанисва спортните съоръжения и спортната площадка, на която се намират и
осигуряване на безопасността им за спортуващите;
2. Да заплаща всички текущи разходи, свързани с поддържането и нормалното
функциониране на съоръженията и спортната площадка.
3. Да осигури денонощна охрана на съоръженията и площадката;
4. Да осигури ежедневно медицинско обслужване на спортуващите;
5. Да осигури ежедневен безплатен 4-часов достъп до съоръженията за всички
спортуващи, съгласно график одобрен от районния кмет.
6. Да не разполага търговски обекти на територията на площадката.
7. Да разположи два броя тоалетни, в тримесечен срок от подписване на договора.
8. Да не разполага движимите вещи извън границите на спортната площадка.
9. Да уведомява район „Студентски" и дирекция ..Спорт и младежки дейности“ за
предстоящи спортни събития.
10. Да спазва всички предписания на район „Студентски“ относно естетическото и
експлоатационно състояние на спортните съоръжения и спортната площадка.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предвид изложеното и на основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във вр. с чл. 42. ал. 5 от Наредбата за общинската собственост, във вр. с чл. 21,
ал. 1. т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Ви
предлагаме да вземете решение съгласно приложения проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Акт за публична общинска собственост № 772/26.01.2004 г.
2. Проект на решение

С УВАЖЕНИЕ,

.................

/ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА/
/
г

2.
/АНАТОЛИ ИЛИЕВ/

3. .....................................
//7/ ’
/НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ/

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - I (един) за класиране в УАСО и I (един) за адресата и се изпраща
на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложението се сканира.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, http://www.council.sofia.bg

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

20__ година

За учредяване на право на ползване върху движими вещи, представляващи спортни
съоръжения на Сдружение „Българска скейтборд федерация".
На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 42, ал.
5 от Наредбата за общинската собственост, във вр. с чл. 21, ал. 1. т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ
ОБЩ И И СКИ
РЕ Ш И :

СЪВЕТ

1. Учредява на Сдружение „Българска скейтборд федерация", е ЕИК 130296289, със
седалище и адрес на управление
гр. София. п.к.
1233.
р-н Сердика
ж.к. Банишора, ул. Козлодуй № 134. безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/
години върху вещи-общинска собственост, представляващи спорни съоръжения,
разположени на спортна площадка, находяща се в район „Студентски“, площ 3000 кв. м.
при граници: алея и от три страни парк, изградена в УПИ 1- за районен парк, районен
увеселителен парк и църква, кв. 90. м. „Студентски град“, както следва:
20. Стена под ъгъл (BANK) -4400 х 2500 х 1600 мм - 1 бр.
21. Мини арена (MINI ARENA)-5000 х 2000 х 600 мм. - 1бр.
22. Мини арена с релса за пързаляне (MINI ARENA W/RA1L/)- 7000 х 2300 х 600 - 1 бр.
23. Кутия за баланси (I-'UNBOX)-3000 х 1795 х 200/400 мм. - 1 бр.
24. Релса за пързаляне права (RAIL)- 4000 х 150 х 300 мм. - 1 бр.
Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - / (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща
на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС
Приложението се сканира.

25. Стена с извивка (QUARYERPIPE) - 1 бр.
26. Пресечена пирамида с релса и кутия за баланси (PYRAMID W/RAIL&FUNBO) - 1
бр.
27. Вираж полукръг с двупосочен стартер (HAI.FPOOL W/TWO WAYLOUNCHER) - 1
бр.
28. Пресечена пирамида (PYRAMlD)-6000x6000x800 мм. - I бр.
29. Арена с банановидна релса (ARENA Will I CURVED RA1L)-65OO x 2500 x 800 мм. 1 бр.
30. Трипосочен стартер (TIIREE-WAY LOUNCHER)- 6700 х 8000 х 3000 мм. - 1 бр.
31. Стена под ъгъл голяма (BIG BANK)-6000 х 4000 х 2000 мм. - 1 бр.
32. Кутия за баланси банановидна (FUNBOX CURVED)- 4500 х 1250 х 400 мм - 1 бр.
33. Кутия за баланси стъпаловидна (TIIREE-LEVEL FUNBOX) - 1 бр.
34. Релса за пързаляме права (RAIL)- 6000 х 150 х 400 мм. - 1 бр.
35. Голяма рампа (BIG RAMP)- 14000 х 9750 х 3400 мм. - I бр.
36. Мини рампа със стена с извивка (MINI RAMP W/QUATERPIPE)- 15000 х 6300 мм. 1 бр.
37. Голям скок със зона за приземяване (BIG JUMP W/LANDING)- 4900 х 3700 мм. - 1
бр.
38. Стартираща арена ...Андреас Шутсбергер"
2. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповед и сключи договор по чл. 39.
ал. 6 от Закона за общинската собственост, като договорът за учредяване на безвъзмездно
право на ползване следва да включва следните клаузи:
1. Да стопанисва спортните съоръжения и спортната площадка, на която се намират и
осигуряване на безопасността им за спортуващите:
2. Да заплаща всички текущи разходи, свързани с поддържането и нормалното
функциониране на съоръженията и спортната площадка.
3. Да осигури денонощна охрана на съоръженията и площадката;
4. Да осигури ежедневно медицинско обслужване на спортуващите;
5. Да осигури ежедневен безплатен 4-часов достъп до съоръженията за всички
спортуващи, съгласно график одобрен от районния кмет.
6. Да не разполага търговски обекти на територията на площадката.
7. Да разположи два броя тоалетни, в тримесечен срок от подписване на договора.
8. Да не разполага движимите вещи извън границите на спортната площадка.
9. Да уведомява район ..Студентски“ и дирекция ..Спорт и младежки дейности" за
предстоящи спортни събития.
10. Да спазва всички предписания на район „Студентски" относно естетическото и
експлоатационно състояние на спортните съоръжения и спортната площадка.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра - / (един) за класиране в УАСО и I (един) за адресата и се изпраща
на адресата на хартиен носител и чрез ЛИССОС.
Приложението се сканира.

Настоящото решение е прието на ___заседание на Столичния общински съвет,

проведено на

20__ г., Протокол №от

20 _ г. и е подпечатано с

официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния

общински съвет: ____________
[Георги Георгиев]

Докладът се издава в 2 /два) екземпляра I (един) за класиране в УАСО и I (един) за адресата и се изпраща
па адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложението се сканира.

