
Приложение № 2

към чл. 22, ал. 1 от Наредбата за обхвата и методологията за 
извършване на оценка на въздействието

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието

Наименование на акта:  Наредба  
на община Велинград за спортната 
дейност, условията, реда и 
критериите за финансово 
подпомагане на спортните клубове 
и безвъзмездно ползване на 
общинските спортни обекти и 
съоръжения

Период на извършване на оценката:
21.12.2020 г. - 15.02 .2021 г.

Водеща институция: 
  Община Велинград
Посочете институцията, 
отговорна за извършването на 
оценката

От  какво  ниво  възниква
необходимостта  от  предприемане  на
действието?
В  Държавен  вестник  брой  86  от
18.10.2018  г.  е  обнародван  Закон  за
физическото  възпитание  и  спорта.
Същият влиза в сила от 13.08.2019 г.  и
отменя действащия Закон за физическото
възпитание и спорта. Отмяната на закона
отменя  и  основанията  за  приемане  на
подзаконовия  нормативен  акт  на
Общински съвет. 
Във  връзка  с  горното  следва  да  бъде
приета  нова:  Наредба  на  община
Велинград  за  спортната  дейност,
условията,  реда  и  критериите  за
финансово  подпомагане  на  спортните
клубове  и  безвъзмездно  ползване  на
общинските  спортни  обекти  и
съоръжения   при  спазване  на
изискванията на Закона за нормативните
актове, която да е в съответствие с новия
закон.

национално,  европейско,
международно

Други организации, участвали в 
извършването на оценката:
В извършването на оценката не са 
участвали други огранизации 
Посочете организациите, които са
участвали и/или са съдействали за 
извършването на оценката

Информация за контакт:

 Цвета Спасова 0885524755

  ip@velingrad.bg

име, телефон, е-поща
1. РЕЗЮМЕ И ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ
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В  Държавен  вестник  брой  86  от  18.10.2018  г.  е  обнародван  Закона  за
физическото  възпитание  и  спорта.  Същият  влиза  в  сила  от  13.08.2019  г.  и
отменя действащия Закон за физическото възпитание и спорта. Отмяната на
закона отменя и основанията за приемане на подзаконовия нормативен акт на
Общински съвет. 
Във връзка с горното следва да бъде отменена Наредба за   условията, реда и
критериите  за  финансово  подпомагане  на  спортните  клубове  в  община
Велинград и приета нова Наредба  на община Велинград за спортната дейност,
условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове
и безвъзмездно  ползване на общинските спортни обекти и съоръжения при
спазване  на  изискванията  на  Закона  за  нормативните  актове,  която  да  е  в
съответствие с новия ЗФВС.
 Новият ЗФВС регламентира използването и поддържането на спортни обекти
и съоръжения по начин, който да създаде условия за ефективно използване и
обновяване  на съществуващите спортни бази, привличането на  инвестиции за
изграждането на нови спортни бази, като се гарантира обществения интерес
при  предоставяне  на  общински  спортни  обекти.  В  тази  връзка  е  дадена
дефиниция на „спортен обект“ и са предвидени процедури за предоставяне на
спортни  обекти  и  съоръжения,  общинска  собственост  –  учредяване  на
безвъзмездно право на ползване.
С  новия  закон  се  поставят  конкретни  изисквания  към  лицата, желаещи  да
ползват  или  наемат  общински  спортни  обекти,  по  отношение  на
организационна структура и начина на осъществяване на спортна дейност.
 Опишете проблема или въпросите, които обосновават действие от страна
на държавата.
Какви са целите на предлаганото решение?
Постигане  на  пълнота  и  последователност  на  Наредбата  на  община
Велинград за спортната дейност, условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно ползване на общинските
спортни обекти и съоръжения, в съответствие с изискванията на Закона за
физическото възпитание и спорта. Спазване на йерархичната подчиненост
на  нормативните  актове,  прогласен  от  чл.  15,  ал.  1  ЗНА,  а  именно:
„Нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите
нормативни актове от по-висока степен". Целта е да се запазят създадените
правоотношения. Наред с това се цели създаване на условия за разширяване
използването на спортни обекти  -  общинска собственост; постигане на по-
голяма ефективност.
Посочете какво цели да постигне новото предложение или предлаганата
нова уредба. Какъв ефект би имала тя и спрямо кого?____________________

Какви  варианти  за  решаване  на  проблема  са  били  изследвани,
включително алтернативи на въвеждането на нова правна уредба?  1.
Вариант 0 - Без действие;
При този вариант ще бъде повишен риска от:

1. неприлагане или неправилно прилагане на ЗАКОНА;
2.  неприлагане или неправилно прилагане на разписаните от Общински
съвет правила
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2. Вариант за действие 1 - „Нерегулаторна намеса„

Тъй като Наредбата засяга нормирането на правоотношения, възникващи по
силата на закона, то нерегулаторна намеса не е възможна.

3. Вариант за действие 2 - Приемане на нова Наредба

Препоръчваме вариант № 2, тъй като с него се постигат описаните по-горе
цели и желани ефекти
Посочете  изследваните  варианти,  включително  алтернативи  на
предприемането  на  нормативна  промяна.  Опишете  накратко
потенциалните рискове, свързани с вариантите, каква е вероятността те
да настъпят и техния ефект,  ако настъпят.  Обосновете препоръчания
вариант  на  действие.  Повече  информация  добавете  в  резюмето  на
препоръчания вариант с данни.

2. РЕЗЮМЕ НА 
ПРЕПОРЪЧВАНИЯ 

[ИЗБРАНИЯ  ВАРИАНТ  С  ДОКАЗАТЕЛСТВА
И ДАННИ

Вариант на действие Общи годишни разходи | Общи годишни ползи
При Вариант  2 -  „Отмяна на старата  Наредба за
условията,  реда  и  критериите  за  финансово
подпомагане  на  спортните  клубове  в  община
Велинград  и  приемане  на  нова    Наредба  на
община  Велинград  за  спортната  дейност,
условията,  реда  и  критериите  за  финансово
подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно
ползване  на  общинските  спортни  обекти  и
съоръжения - не се предвиждат разходи.

Опишете качествено и количествено всички 
значителни разходи и ползи на годишна база. 
Използвайте приблизителни цифри и диапазони, 
когато е по-приложимо. Обърнете особено 
внимание на икономическите и социалните 
разходи и на разходите за околната среда. 
Задължително включете паричен израз на 
разходите и ползите (в лева).

Вариант 0 -

Вариант 1 -

Вариант 2 -
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Описание  и  обхват  на  основните
разходи
Опишете  накратко  най-важните
парични  Опишете  разходите  за  всички
основни групи.

и непарични изрази на разходите.

Предложението надхвърля ли минималните
изисквания на Европейския съюз?

Да/Не/Не е приложимо

Има  ли  промяна  в  административната
тежест?  Създават  ли  се  нови регулаторни
режими  и  регистри?  Засягат  ли  се
съществуващи  регулаторни  режими  и
регистри?

Няма промяна в администра-
тивната тежест. Не се създават
нови регулаторни режими. 
Моля посочете.

Какво е разпределението на годишните
разходи  според  категорията  на
предприятията?

Микро- - 
(в лв.)

Малки -
(в лв.)

Средни -(в 
лв.)

Има  ли  предприятия,  които  са
освободени  от  спазване  на  новите
правила, въведени с предложението?

Моля посочете
Няма освободени предприятия

Описание и обхват на основните ползи
- продължава  се  нормалното  развитие  на  обществените  отношения,
свързани със спортните обекти - общинска собственост. Наред с това се цели
създаване  на  условия  за  разширяване  на  безвъзмездното  използване  на
спортни  обекти  -  общинска  собственост.;  постигане  на  по-  голяма
ефективност.
- запазват се възникналите до този момент правоотношения между 
страните. Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на 
ползите. Опишете ползите за всички основни групи.

Ключови рискове
Съществуващите  рискове,  при  нереализиране  на  предложението,  което  ще
затрудни  нормалното  развитие  на  възникналите  правоотношения  по  повод
използването на спортни обекти  -  общинска собственост.;  постигане на по-
голяма ефективност., засягащо всички заинтересовани лица.
Има ли рискове от реализиране на предложението? Може ли да бъде изразен
количествено,  колко  и  какви  юридически  и  физически  лица  ще  бъдат
засегнати и как?
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3.  ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ  ___________________________________
Консултации
Не са постъпили предложения
Посочете  основните  заинтересовани  страни  извън  държавната
администрация,  с  които  са  проведени  консултации.  Направете  кратък
анализ на броя и характера на отговорите, получени от консултацията.

4.  ПРИВЕЖДАНЕ  В  ДЕЙСТВИЕ  И  ИЗПЪЛНЕНИЕ    От  коя  дата
предложението  ще  започне  да  действа?  Мотивите,  съответно  доклада,  и
предварителната оценка на въздействието, проектът на наредба и проект на
предложението  за  приемането  и  ще  бъдат  публикувани  на  интернет
страницата на община Велинград, за обществени консултации от  18.02.2021
год. вкл. до 19.03.2021 вкл., раздел „Общински съвет", подраздел „Проекти на
нормативни документи",  за обсъждане. Справката за отразените становища
след  приключване  на  обществените  консултации ще  бъде  публикувана  на
официалната страница на община Велинград.
Коя  институция/организация  ще  отговаря  за  осъществяване  на
предложението и за контрола?
Изпълнението  и  контролът  ще  се  осъществява  от  Общинска
администрация - Велинград, а по съдебен ред - от компетентния съд,
съгласно българското законодателство.
Опишете  отговорната  институция  за  осъществяването  на
предложението.  Предложението  предвижда  ли  разходи  за  дадена
институция или организация?_________________________________________

Изготвил:
Цвета Спасова

началник на отдел ”Туризъм и 
реклама”  /П/
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