МОТИВИ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на ОП „Спортни имоти” Бургас, Приет с решение на Общински
съвет-Бургас по т.44,Протокол № 17/18.12.2012 г. , изм. и доп. с решения на
Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол № 25/28.03.2017 г.; по т.4,
Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №38/27.02.2018 г.; по т.4,
Протокол №62/24.09.2019 г.

1. Причините, които налагат приемането на Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП
„Спортни имоти” Бургас.
ОП “Спортни имоти” е специализирано звено на община Бургас и
осъществява дейността по стопанисване и управление на предоставените му
общински имоти или части от тях. Основната дейност на предприятието е да
стопанисва и поддържа спортните обекти, общинска собственост.
Приключи изграждането на: „Специализиран пристанищен обект за
обслужване на риболовни дейности – Място за временно укритие на риболовни
кораби (защитена лодкостоянка)“, находяща се в акваторията на Черно море
(поземлен имот с идентификатор 07079.10.1331), северно от кв. 54 по плана на
кв. Крайморие, гр. Бургас и североизточно от поземлен имот с идентификатор
07079.10.623 по кадастралната карта на гр. Бургас. Изграждането на
лодкостоянката е финансирано по Оперативна програма „Програма за морско
дело и рибарство 2014-2020“, приоритетни оси: Насърчаване на устойчиво в
екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания
рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.
Капацитетът на лодкостоянката е за общо 54 лодки с дължина от 6 до 12 метра.
Изградената лодкостоянка ще подобри условията на труд за рибарите в кв.
Крайморие, като същевременно ще бъде осигурена и тяхната безопасност при
извършване на дейността им. По този начин се създават условия за развитие на
непромишлен риболов в региона и съхраняване на традициите в местния
риболов.
За пристанищния обект има издадено разрешение за ползване № СТ-051423/25.11.2019 год. и предстои да се изготвят и внесат необходимите документи
за промяна на обстоятелства в регистъра на пристанищата на Република
България и Удостоверението за експлоатационна годност на лодкостоянката.
След приключване на гореописаните процедури общинското пристанище ще е в
състояние да приема и обслужва плавателни съдове.
Необходимо е да бъде избран оператор на пристанището, който следва да
бъде вписан в Регистъра на пристанищата на Република България, за

територията на пристанището, дължината на кейовия фронт, както и за
пристанищните услуги, за които операторът е получил достъп.
Операторът следва да спазва законовите изисквания и да поддържа
статистически данни съгласно Закона за морските пространства, вътрешни
водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и Наредба
№ 9 от 17.10.2013 година за изискванията за експлоатационна годност на
пристанищата и специализираните пристанищни обекти, както и да заплаща
изискуемите такси към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
Изложените обстоятелства налагат изградената лодкостоянка да се
предаде на структура, която да го стопанисва и да създаде възможност за
приемане и обслужване на плавателните съдове. Такава специализирана
структура е ОП „Спортни имоти , тъй като предприятието стопанисва и
поддържа и рибарското пристанище в кв. Сарафово.
Предлаганите промени с Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“ са в
съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на
европейското законодателство.
2. Целите, които се поставят
Предлаганият проект е изготвен с цел постигане съответствие между
оптимизирания цикъл на работния процес и експлоатацията на лодкостоянката.
3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба
За прилагане на измененията
е необходимо разходването на
допълнителни бюджетни средства, включващи заплащане на такси за издаване
на Удостоверението за експлоатационна годност на лодкостоянката.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите,
ако има такива
Прилагането на предлагания проект на Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни
имоти“ цели качество на обслужването и поддържането на обектите
предоставени за стопанисване на предприятието, повишаване ефективността на
работата, както и развитие в уредбата на обществените отношения при
съблюдаване принципа на добрата администрация.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганите промени с Правилника за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“ са в
съответствие с
разпоредбите и целите на националното и местно
законодателство в т.ч. нормативните актове от по-висока степен, както и с тези

на европейското законодателство.
6. Правно основание:
Предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“, е с правно основание чл. 21,
ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. чл.52, ал.3 и ал.4 от Закон за общинската
собственост, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11, ал. 3 и
чл. 26 от ЗНА, във връзка с чл. 8 от Правилника за дейността на ОП „Спортни
имоти”.

