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ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Нормативен акт: Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права 
върху спортни обекти – собственост  на община Първомай

І. Дефиниране на проблема: 

В ДВ бр.86 от 18.10.2018 г. е обнародван Закон за физическото възпитание и спорта. В 
глава ХІ Спортни обекти, чл. 103, ал.2, т.2 от ЗФВС е посочено, че условията и реда за 
използване на спортните обекти – общинска собственост се определят с наредба, приета от 
съответния общински съвет. Аналогично, в чл.107, ал.2 ЗФВС се приема, че с указаната наредба 
се определят условията и реда за отдаване на спортни обекти под наем – с търг или конкурс, 
респ. без търг или конкурс, както изискванията, на които трябва да отговарят участниците и 
критериите за оценяване на предложенията им.  В чл. 116, ал.2 ЗФВС се указва, че в наредбата 
следва да се уреди и редът за безвъзмездно или възмездно учредяване на право на ползване и 
право на строеж върху спортните обекти. 

ІІ. Цели:  

С проекта за Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху 
спортни обекти – собственост  на община Първомай се поставят следните цели: 

 Урежда се правоприлагането на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), 
обнародван в ДВ бр.86 от 18.10.2018 г., в областта на спортните обекти – собственост на 
Община Първомай, по силата на изрична делегация, съдържаща се в чл. 103, ал.2, т.2 от закона.  

 На местно ниво се уреждат обществени отношения относно:  

а) условията и редът за използването на спортните обекти – общинска собственост, 
предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС; 

б) минималните рискове, срещу които се застраховат спортните обекти –общинска 
собственост, и спортните обекти, които са изградени при учредено право на строеж върху 
имоти общинска собственост; 

в) специфики на процедурите по отдаване под наем на спортни обекти – общинска 
собственост; 

г) специфики на процедурите по учредяване на ограничени вещни права върху спортни 
обекти или имоти – общинска собственост; 

 Прецизира се правната уредба и се постига съответствие със законодателството от 
по-висок ранг, в частност на ЗФВС. 



 Осигурява се детайлна уредба на конкретните правомощия и задължения на 
съответните длъжностни лица от общинската администрация при предприемане на действията в 
обхвата на наредбата.  

ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни:

1. Общински съвет Първомай; 
2. Общинска администрация на Община Първомай; 
3. Физически и юридически лица, ползващи спортни обекти – собственост на община 

Първомай. 
4. Физически и юридически лица в полза на които се учредяват вещни права на ползване и 

права на строеж върху спортни обекти – собственост на община Първомай; 

ІV. Варианти на действие:

За целите на оценката дефинираме набор от две валидни опции (варианта): Вариант 1 - 
„без намеса” и Вариант 2 – „приемане” на Наредба за управление и за учредяване на 
ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост  на община Първомай  

Вариант за действие 1  - „Без намеса”: 
 Не се изпълнява законовата делегация по чл. 103, ал.2, т.2 от ЗФВС. На местно ниво 

ще съществуват празноти за условията и реда за управление и учредяване на вещни 
права върху спортни обекти – общинска собственост; 

Вариант за действие 2 - Приемане на Наредба за управление и за учредяване на ограничени 
вещни права върху спортни обекти – собственост  на община Първомай.   

 Ще се изпълнят изискванията, предвидени в нормативен акт от по-висок ранг и ще се 
задоволят обществените потребности, свързани с ползването на спортни обекти – 
общинска собственост. 

V. Разходи:

При приемане и прилагане на Наредбата за управление и за учредяване на ограничени 
вещни права върху спортни обекти – собственост  на община Първомай не е необходимо 
разходването на бюджетни средства. Не се създава и допълнителна финансова тежест за 
общинската администрация, физическите и юридически лица, идентифицирани като  
заинтересовани страни. 

VІ. Ползи:  

Ползите за заинтересованите страни са следните: 
 Попълване на празноти в уредбата на обществените отношения, свързани с 

придобиването, управлението и ползването на спортни обекти – общинска 
собственост;  

 Насърчаване на инвестициите за изграждане и управление на общински спортни 
обекти;  

 Постигане на по-голяма ефективност в управлението и разпореждането на 
общинската собственост;  

 Осигуряване на възможност за достъп до занимания с физическа активност, спорт и 
спортно-туристическа дейност;  



VІІ. Потенциални   рискове: 

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане 
на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – 
собственост  на община Първомай. 

VІІІ. Административна тежест 

С проекта на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху 
спортни обекти – собственост  на община Първомай  се предвижда Общински съвет Първомай 
да изготви и приеме списък на общинските спортни обекти, които са обект на управление и 
разпореждане по ЗФВС и наредбата. Списъкът подлежи на обявяване в сградата на Община 
Първомай и на интернет страницата на общинската администрация, както и на територията на 
спортните обекти, доколкото спортният обект позволява това. 

С проекта на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху 
спортни обекти – собственост  на община Първомай се предвижда спортните обекти  да се 
застраховат в полза на собственика им Община Първомай при спазване изискванията на ЗФВС. 

ІХ. Проектът на нормативен акт изисква предварителна оценка на въздействието. 
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