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Частична Предварителна оценка на въздействието на Наредба за реда и 
начина за разходване на публични средства за спорт, и за управление и 

учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, 
собственост  на община Кричим 

 

1. Основания за законодателна инициатива. 

 Проекта на Наредба за реда и начина за разходване на публични средства за спорт, и 
за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, 
собственост  на община Кричим, е разработен в съответствие с изискванията на чл. 133, 
ал. 4 и чл. 103, ал. 2 от ЗФВС, при съобразяване с разпоредбите на ЗОС, чл. 26 – 28 от 
ЗНА, чл. 75 – 77 от АПК, и ще бъде предоставен за разглеждане и приемане от 
компетентния за целта орган – Общински съвет при община Кричим, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА.  

В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена и настоящата частична 
предварителна оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт. 
 

2. Дефиниране на проблема. 

 Реда и начина за разходване на публични средства за спорт, както и за управление и 
учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост  на община 
Кричим, към настоящия момент не са формулирани в подзаконов нормативен акт. 

 Във връзка с изпълнението на разпоредбите на Закона за физическото възпитание 
и спорта, е необходимо да бъде приета Наредба, с която на територията на Община 
Кричим да бъдат уредени въпросите за реда и начина за разходване на публични средства 
за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, 
собственост  на община Кричим. Предложеният проект за Наредба е съобразен с нормите 
на ЗФВС, ЗПФ и ЗОС, както и със спецификите, свързани с наличните на територията на 
община Кричим спортни обекти и конкретната възможност за тяхното ползване по реда и 
при условията на ЗФВС. 

С предложения проект на Наредба се цели да се определи реда за използване на 
спортните обекти – общинска собственост и условията и реда за финансиране и 
подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-
туристическата дейност; да се определят конкретни изисквания към лицата желаещи да 
ползват или наемат общински спортни обекти, по отношение на организационна 
структура и начина на осъществяване на спортна дейност; създаване и прилагане на 
условия за публичност на информацията, свързана със сроковете за кандидатстване и 
финансиране на спортните клубове в община Кричим; създаване на предпоставки за 
увеличаване броя на спортните клубове, отговарящи на условията за финансиране от 
общинския бюджет; постигане на по-голяма справедливост съобразно правата и 
задълженията на лицата; въвеждане на определени стандарти при изграждането на 
устойчива и благоприятна градска среда. 

Предлаганият проект на Наредба е необходим, тъй като с приемането му ще се 
постигне уеднаквяване на подзаконов нормативен акт с действащите законови норми. 
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3. Цели. 

 Постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с 
приложимото в тази област национално законодателство от по-висока степен и създаване 
на стабилна подзаконова нормативна уредба. 
 С Наредбата се цели да се регламентира реда за използване на спортните обекти – 
общинска собственост и условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата 
активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, 
конкретните изисквания към лицата желаещи да ползват или наемат общински спортни 
обекти, по отношение на организационна структура и начина на осъществяване на 
спортна дейност, публичност на информацията, свързана със сроковете за кандидатстване 
и финансиране на спортните клубове в община Кричим; увеличаване броя на спортните 
клубове, отговарящи на условията за финансиране от общинския бюджет; постигане на 
по-голяма справедливост съобразно правата и задълженията на лицата, както и въвеждане 
на определени стандарти при изграждането на устойчива и благоприятна градска среда. 
 

4. Идентифициране на заинтересовани страни. 

 Заинтересовани страни от приемането на настоящия Проект на Наредба за реда и 
начина за разходване на публични средства за спорт, и за управление и учредяване на 
ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост на община Кричим, са: 
 - физическите и юридическите лица, влизащи във взаимоотношения с Община 
Кричим във връзка с разходването на публични средства за спорт, и за управление и 
учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост  на община 
Кричим; 
 - общинска администрация Кричим; 
 - всички граждани и посетители на община Кричим. 
 

5. Варианти за действие. 
 

- Вариант 1 „без действие” – неприемане на Наредба за реда и начина за разходване 
на публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права 
върху спортни обекти, собственост  на община Кричим. 

Идентифициран риск: При прилагане на този вариант ще продължи липсата на ясно 
определени  ред за използване на спортните обекти – общинска собственост и условията, 
и ред за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, 
спорта и спортно-туристическата дейност, конкретните изисквания към лицата желаещи 
да ползват или наемат общински спортни обекти, по отношение на организационна 
структура и начина на осъществяване на спортна дейност, публичност на информацията, 
свързана със сроковете за кандидатстване и финансиране на спортните клубове в община 
Кричим; увеличаване броя на спортните клубове, отговарящи на условията за 
финансиране от общинския бюджет; постигане на по-голяма справедливост съобразно 
правата и задълженията на лицата, както и въвеждане на определени стандарти при 
изграждането на устойчива и благоприятна градска среда. 

 
- Вариант 2 за действие „Приемане на Наредбата”  
Идентифициран риска: не се идентифицират рискове от приемането на Наредбата. 
Положителни въздействия: с приемането на Наредбата ще се постигне 

уеднаквяване на подзаконов нормативен акт с действащите законови норми, ще се 
определи реда за използване на спортните обекти – общинска собственост и условията и 
реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, 
спорта и спортно-туристическата дейност; да се определят конкретни изисквания към 
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лицата желаещи да ползват или наемат общински спортни обекти, по отношение на 
организационна структура и начина на осъществяване на спортна дейност; създаване и 
прилагане на условия за публичност на информацията, свързана със сроковете за 
кандидатстване и финансиране на спортните клубове в община Кричим; създаване на 
предпоставки за увеличаване броя на спортните клубове, отговарящи на условията за 
финансиране от общинския бюджет; постигане на по-голяма справедливост съобразно 
правата и задълженията на лицата; въвеждане на определени стандарти при изграждането 
на устойчива и благоприятна градска среда. 

 
6.  Анализ на разходи и ползи. 

 За прилагане на Наредба за реда и начина за разходване на публични средства за 
спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, 
собственост  на община Кричим не се изисква допълнителен финансов ресурс. С 
предложения Проект на Наредба се цели да се създаде ясен регламент за реда и начина за 
разходване на публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени 
вещни права върху спортни обекти, собственост  на община Кричим, в съответствие с 
разпоредбите на ЗОС и ЗФВС. 
 

7.  Административна тежест и структурни промени. 

 С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската 
администрация и промяна в организацията на дейностите по управление и разпореждане с 
общинско имущество на територията на община Кричим. Настоящият Проект на Наредба 
няма да наложи ангажиране на допълнителен експертен ресурс за осъществяване на 
процеса по разходване на публични средства за спорт, управление и учредяване на 
ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост  на община Кричим. 
Задълженията на служителите от общинска администрация Кричим, които ще бъдат 
ангажирани по прилагането на Наредбата, ще бъдат в рамките на техните служебни 
задължения и професионални компетенции. 
 Идентифициран риск: Ще се повиши административната тежест за физическите и 
юридическите лица, заявили желание за ползване на спортните обекти – общинска 
собственост и/или финансиране и подпомагане на физическата активност и спортните 
дейности. 
 

8.  Въздействие върху нормативната уредба. 

 С настоящата Наредба са предвидени правила и норми за реда и начина за 
разходване на публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени 
вещни права върху спортни обекти, собственост  на община Кричим, в съответствие с 
актове от по-горна степен – ЗОС и ЗФВС.  
 Приемането на Наредбата не налага необходимост от непосредствени или 
последващи промени на подзаконови нормативни актове, действащи към настоящия 
момент на територията на община Кричим. 
 

9.  Важни въпроси за обществените консултации: 

- Ясни ли са предложените разпоредби? 
- Подходящо ли е нивото на детайлизация на за поднормативен акт? 
- Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 
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10.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието 
поради значителни последици: 

 При съобразяване с разпоредбите на Закона за нормативните актове и Наредба за 
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, не се изисква 
цялостна оценка на въздействието на предложения Проект на  Наредба за реда и начина за 
разходване на публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени 
вещни права върху спортни обекти, собственост  на община Кричим. 
 

 
 
 
 
 

ИЗГОТВИЛ: 

ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ: Даниел Янакиев - юрисконсулт при община Кричим   

ДАТА: 13.07.2021 год. 

ПОДПИС: /П/ заличено обстоятелство по  
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 
 

 
 


