АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – ЮГ № 50
ТЕЛ.:0336 / 62201,62139 ; ФАКС:0336 / 62872

E-mail: obaparv@parvomai.escom.bg
http://www.parvomai.bg

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Институция: Община Първомай
Нормативен акт: Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на
физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата
дейност на спортните клубове в община Първомай.

Дата: Октомври 2020 г.
Телефон: 0336/64425

I. Дефиниране на проблема:
1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват
се аргументите, които оправдават нормативната промяна.
В Община Първомай, до този момент, не са изрично нормативно определени
критериите и начините за финансово подпомагане на спортните клубове и условията, на
които те трябва да отговарят.

С проекта на Наредбата, се уреждат обществени

отношения, условия, ред и критерии за определяне законосъобразното и обективно
разпределение на финансовите средства от Община Първомай, за подпомагане на
спортните клубове за спортни резултати.
Приемането на нова Наредба за условията и реда за

финансиране и

подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и
спортно- туристическата дейност на спортните клубове в община Първомай, е в
контекста на новите промени в Закона за физическото възпитание и спорта от 2018 г.
2. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са изготвяни последващи оценки на въздействие. Последващи оценки на
въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен
акт и неговото прилагане.
II. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна
по конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане.
С предлаганият Проект за Наредба се цели основно постигане на съответствие и
избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за
физическото възпитание и спорт. Целта и резултатите от финансовото подпомагане, е
развитието на масовия спорт за деца, младежи и хора с увреждания за подобряване на
здравния им статус, физическата и психическата дееспособност и подобряване
качеството на живот; подобряването на условията и възможностите за развитие на
спорта чрез ефективно взаимодействие със спортните клубове в Община Първомай за
създаване на по-добри условия за практикуване на масов спорт и участие в състезания.
Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи следните видове дейност детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност,
високо спортно майсторство, туристически клубове за общественополезна дейност,
както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения.
Подпомагането на спортните клубове следва да става по правила и критерии, ясни
и недопускащи преимущество, за сметка на публичните средства, на един спрямо друг
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икономически субект. Правилата за финансовото подпомагане следва да гарантират
обоснованост, предвидимост, откритост, пропорционалност и стабилност, като съгласно
чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорт, същите следва да бъдат
възпроизведени в Наредба на Общински съвет.
III. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички
потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението
ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители,
държавни органи, др.).
1.

Преки заинтересовани страни:
1.1. Община Първомай;
1.2. Всички спортни клубове на територията на Община Първомай.
2.

Косвено заинтересовани страни:

Всички лица, които се занимават с организиран спорт на територията на общината.
IV. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и
нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината,
включително и варианта „без намеса”.
Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”:
Вариант за действие 1 „Без намеса”: При този вариант, няма да има
нормативно уредени правила за финансово подпомагане на спортните клубове, като това
ще бъде с противоречие с нормите на Закона за физическо възпитание и спорт. Това ще
доведе до грешно и противоречиво прилагане на нормативната уредба от общинска
администрация и вероятност от загубени съдебни спорове от Община Първомай.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: При този вариант ще се
постигне съответствие между текстовете от Наредбата и ЗФВС.
Спортните клубове, отговарящи на изискванията поставени в Наредбата, ще
получат финансово подпомагане.
Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) всички
значими потенциални икономически, социални, екологични и други негативни
въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията.
Вариант за действие 1 „Без намеса”: При този вариант ще продължат да се
финансират спортните клубове по остаряла методика, която е в противоречие с
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действащото законодателство в страната.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
Община Първомай няма да има допълнителни разходи при приемане на
Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност,
физическото възпитание, спорта и спортно- туристическата дейност на спортните
клубове в община Първомай, а спортните клубове ще бъдат адекватно и законосъобразно
финансирани.
V.

Ползи:

Описват

се

качествено

(при

възможност

-

и

количествено) всички значими потенциални икономически, социални, екологични
и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от
вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните
ползи кореспондират с формулираните цели.
Вариант за действие 1 „Без намеса”:
Ползите за заинтересованите страни са следните:
При този вариант спортните клубове и лицата, които ще бъдат подпомагани от
общината, няма да имат съществени ползи. Евентуални ползи биха могли да имат
недобросъвестните клубове.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
Ползите за заинтересованите страни са следните:
Приемането на Наредбата е в интерес на спортните клубове, тъй като ще се постигне поголяма яснота и коректност при финансирането и ще се разшири кръгът на
финансираните лица. Ще се повиши качеството на спорта.
Приемането на нова наредба е и в интерес на Община Първомай, тъй като чрез
предложените промени ще се постигне по-голяма справедливост и ще се постигне
синхрон между действащото законодателство на национално ниво и нормативната
уредба, действаща на територията на общината.
Всички пряко и косвено заинтересовани страни ще имат полза, тъй като се цели
постигане на съответствие между действащ на местно ниво нормативен акт и
националното законодателство. С приемането на Наредбата, ще се постигне
справедливост при финансирането на спортните клубове.
VI.

Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от

приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни
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спорове.
Конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата”
няма основание да възникнат.
Административната тежест:
 Ще се повиши;
 Ще се намали
Х Няма ефект.
VII.

Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП)

 Актът засяга МСП.
х Актът не засяга МСП;
 Няма ефект.
Проектът не засяга микро, малки и средни предприятия от Община град Добрич.
VIII.

Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на

въздействието:
Х Да;
□ Не.
Обществени консултации:
Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете индикативен
график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.
Най-важните въпроси за обществената консултация са:
В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?
В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?
В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?
Проектът на наредбата ще бъде публикуван за обществени консултации за срок
30 дни на официалната страница на Община гр. Първомай. Ще бъдат разгледани всички
постъпили становища и предложения, ако има такива.
Проектът на наредбата, с публикуването си, ще стане достояние до всички
заинтересовани страни, които могат да изпращат становища, мнения и предложения на
електронен адрес:

obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община

Първомай, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50.
Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде
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публикувана на официалната страница на Община Първомай.
IХ. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предложението за приемане на нова Наредба е в съответствие със Закона за
физическото

възпитание

и

спорта,

както

и

в

съответствие

с

Европейското

законодателство и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Х. Подпис на отговорното лице:
Електронна поща: obaparv@parvomai.escom.bg
Тази оценка на въздействие аргументирано представя вероятните ефекти от
предложеното действие.
Име и длъжност: Радослава Ставрева – Заместник-кмет на община Първомай
Дата: 23.10.2020 г.

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА
Заместник - кмет на община Първомай
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