
ПРАВИЛНИК 

 

        ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВТОРОСТЕПЕНЕН 

РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ПИРИН“ В 

КВ. ЕЛЕНОВО“, ГР. БЛАГОЕВГРАД 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 1 Настоящият правилник урежда начина на организация и 

специфичните условия при осъществяване дейността на второстепенен 

разпоредител с бюджет “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. Еленово“, 

Благоевград. 

 Чл. 2 “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. Еленово“, гр. Благоевград е 

второстепенен разпоредител с бюджет при Община Благоевград, с предмет 

на дейност стопанисване, управление и поддържане на предоставените с 

Решение № 77 по Протокол № 5/18.12.2015 г. на Общински съвет 

Благоевград общински имоти със спортно предназначение, 

представляващи „Спортен комплекс в кв. Еленово, със закрит плувен 

басейн, два броя футболни игрища, два броя тенис кортове и паркинг“. 

 Чл. 3 “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. Еленово“, гр. Благоевград 

осъществява дейността си въз основа на бюджетна издръжка и разходва 

предоставените средства при условията на Заповед № 318 от 17.03.2016 г. 

на Кмета на Община Благоевград. 

 Чл. 4 Източниците на средствата за осъществяване предмета на 

дейност на “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. Еленово“, гр. Благоевград са: 

- бюджетни субсидии; 

- спонсорства, дарения и завещания; 

Чл. 5, ал. 1 Набраните средства по чл. 4 се разпределят в рамките на 

утвърдените бюджетни разходи за: 

- заплати; 

- други възнаграждения и плащания; 

- социални и здравни осигуровки; 

- медикаменти, учебни разходи; 

- постелен инвентар и работно облекло; 

- командировки; 

- материали, горива и ел. енергия; 

- външни услуги; 

- текущ ремонт; 

- други разходи. 

         Ал. 2 “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. Еленово“, гр. Благоевград не 

начислява амортизационни отчисления. 

Ал. 3 Остатъкът по бюджетната сметка в края на годината се 

възстановява на Общинския бюджет. 



 

ІІ. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 6 Числеността и структурата на второстепенният разпоредител с 

бюджет “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. Еленово“, гр. Благоевград се 

определя и утвърждава от Кмета на Община Благоевград. 

Чл. 7 Второстепенният разпоредител с бюджет “Спортен комплекс 

„Пирин“ в кв. Еленово“, гр. Благоевград се ръководи от Управител. 

Чл. 8 Изборът на Управител и сключването на  трудов договор с него 

се извършва от Кмета на Община Благоевград. 

Чл. 9, ал. 1 Управителят на “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. 

Еленово“, гр. Благоевград организира и ръководи цялостната дейност в 

съответствие с действащата нормативна наредба, като: 

- сключва трудови договори с персонала; 

- утвърждава длъжностните характеристики; 

- сключва договори по предмета на дейност; 

- управлява изпълнението на разходите в рамките на утвърдените от 

Общински съвет Благоевград средства. 

Ал. 2 Съгласувано с Кмета на Община Благоевград, Управителят 

определя: 

- Правилата за вътрешния ред в “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. 

Еленово“, гр. Благоевград. 

- Правила за организация на работната заплата. 

- Вътрешни правила, политики и процедури за СФУК. 

Ал. 3 Цените на услугите, които предлага и извършва Спортният 

комплекс се приемат с решение на ОбС- Благоевград. Въз основа на 

решението за приетите цени Управителя изготвя Правила за ползването и 

стопанисване на имотите със спортно и друго предназначение на 

територията на спортния комплекс, които се съгласуват с Комисията за 

децата, младежта, спорта, туризма и работа с неправителствени 

организации към Общински съвет Благоевград и се одобряват от Кмета на 

Община Благоевград. 

Чл. 10 Управителят няма право да: 

- сключва трудови сделки за своя или чужда сметка, извън предела на 

предоставените му правомощия; 

     - отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти, предоставени 

за стопанисване и управление на “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. 

Еленово“, гр. Благоевград. 

         Чл. 11 В рамките на правомощията си Управителят може да 

упълномощава други лица за извършване на определени действия, 

свързани непосредствено с дейността. 

 

ІІІ. КОНТРОЛ 



 

          Чл. 12 Дейността на “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. Еленово“, гр. 

Благоевград подлежи на предварителен текущ контрол, осъществяван 

както от специализираните държавни органи, така също и от Кмета на 

Община Благоевград, Комисията за децата, младежта, спорта, туризма и 

работа с неправителствени организации към Общински съвет – 

Благоевград, както и от други помощни органи на Общински съвет 

Благоевград. 

Чл. 13 Управителят на “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. Еленово“, 

гр. Благоевград внася до Кмета на Община Благоевград, Комисията за 

децата, младежта, спорта, туризма и работа с неправителствени 

организации към Общински съвет Благоевград отчети относно етапното 

изпълнение на средствата по утвърдената бюджетна сметка, както и 

относно реализираната дейност за всяко изтекло тримесечие. 

 

ІV. ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИМУЩЕСТВОТО НА “СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ПИРИН“ В КВ. 

ЕЛЕНОВО“, ГР. БЛАГОЕВГРАД 

 

 Чл. 14 Имотите със спортно предназначение на територията на 

спортния комплекс се използват основно за учебно- тренировъчна и 

спортно- състезателна дейност. 

 Чл. 15, ал. 1 Имотите със спортно предназначение се използват, 

както следва: 

          1. от лицензирани спортни клубове, членове на БФПС не по-малко от 

3 години – без да заплащат одобрените цени, по утвърден график от 

Управителя. 

          2. от граждани, юридически лица и организации /с изключение по 

предходната точка/ - се заплаща по утвърдените цени в Приложение №1. 

         Ал. 2 При изготвяне на правилата по чл. 9, ал. 3, както и при ползване  

на спортната база с предимство се ползват лицензираните спортни 

клубове, със седалище Благоевград. 

         Ал. 3 Спортните клубове, ползващи или желаещи да ползват 

спортната база на “Спортен комплекс „Пирин“ в кв. Еленово“, гр. 

Благоевград са задължени да предоставят на Управителя информация 

относно: 

- статута на клуба, регистрация, лицензиране; 

- броя на картотекираните състезатели; 

- броя на заетите в подготвителните групи; 

- участие на клуба в държавния календар на съответната федерация, 

най-малко в две възрастови групи; 

     - други моменти, свързани с дейността на клуба, както и съответните 

документи, удостоверяващи исканата информация.  



    Чл. 16, ал. 1 Придобиването на материални и нематериални 

дълготрайни активи се извършва от Управителя чрез: 

- предоставяне от Община Благоевград, въз основа на Решение от 

Общински съвет – Благоевград; 

- строителство; 

- дарение или завещание; 

- правни сделки. 

Чл. 17,  ал. 1 Придобиването на материални дълготрайни активи, 

чрез правни сделки става по реда на чл. 34 от ЗОС и Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Благоевград. 

          ал. 2 Придобиването на материални дълготрайни активи чрез 

доставки, услуги и строителство става по реда на Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/, а именно: 

          2.1. Управителят няма право да извършва процедури и да сключва 

договори за обществени поръчки, които имат стойности без ДДС съгласно 

чл. 14, ал. 1, 2, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки. 

          2.2. Управителят избира изпълнители и сключва договори за 

доставки, услуги и строителство, които имат стойности без ДДС под 

праговете съгласно чл. 14, ал. 5 от ЗОП и не е необходимо провеждане на 

процедура по ЗОП. Отговорността по избора на изпълнител и клаузите на 

сключения договор се носи от Управителя. 

Чл. 18 Разпореждането с движимото имущество на “Спортен 

комплекс „Пирин“  в кв. Еленово става по реда на чл. 76 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

на Община Благоевград. 

 

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1 Неразделна част от настоящия правилник е Приложение № 1 

„Критерии за изготвяне на график за ползване на закрития 50- метров 

плувен басейн и прилежащите към него съоръжения“. 

§2 Настоящият Правилник е приет с Решение № 191 по Протокол № 

10/27 април 2016 г. на Общински съвет Благоевград. 

 

 


