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Предварителна оценка на въздействието  

на проект на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на 

спортни обекти-общинска собственост на територията на Община Искър. 

 
Основания за законодателна инициатива. 

 

Законът за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, в сила от 18.01.2019 год. 

определя спортните обекти да се предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем и 

върху тях да се учредяват ограничени вещни при условия и ред, определени в наредби 

на ОбС.  

Съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗФВС, спортните обекти - общинска собственост, 

може да се предоставят безвъзмездно за определено време при условия и ред, 

определени в наредба на общинския съвет за спортните дейности, посочени в ал.1 от 

същия член на закона. 

Спортните обекти или части от тях –общинска собственост, може да се отдават 

под наем след провеждане на търг или конкурс, при условията и по реда на 

действащото законодателство и при спазване изискванията на Закона за физическото 

възпитание и спорт.  

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.22, ал.2 и ал.4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал.3 и чл.77 във връзка с 

чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл.8, чл.26 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове и чл. 103 ал. 2, т.2 , чл. 107, ал. 2, чл. 108, ал. 3 и чл. 116, ал. 2 от 

Закона за физическото възпитание и спорта произтича законодателната инициатива на 

Общинския съвет - Искър за приемане на нова Наредба за реда за управление, 

разпореждане и ползване на спортни обекти-общинска собственост на територията на 

Община Искър.  

 

1. Заинтересовани страни. 

Преки заинтересовани страни са:  

Община Искър.  

 

Косвени заинтересовани страни са:  

Спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, вписани 

в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитани и спорт 

/ЗФВС/. 

2.Анализ на разходи и ползи. 

Община Искър ще може да използва нормативноустановени правила, по които 

да предоставя спортните обекти, собственост на община Искър на спортни клубове, 

спортни федерации или обединени спортни клубове, вписани в съответния регистър по 

чл. 9, ал. 1 от ЗФВС. 

В резултат от приемане на настоящата наредба ще се създадат ред и условия за 

предоставяне на спортните обекти - общинска собственост, съобразно действащото 

българско законодателство. Вследствие на приемането на подзаконовия нормативен акт 



ще бъде създадена нормативна уредба, за предоставяне на общинските спортни обекти 

за ползване , отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни права, която се 

очаква да доведе до пълноценното използване на спортните обекти общинска 

собственост, както в полза на спортните клубове и организации, така и в полза на 

обществото. 

2. Административна тежест и структурни промени. 

С предложения проект на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на 

общинската администрация.  

4. Въздействие върху нормативната уредба. 

С настоящата Наредба не се предвиждат последващи промени в нормативната 

уредба на Община Искър.  

Проектът на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни 

обекти-общинска собственост на територията на Община Искър ще бъде публикуван на 

интернет страницата на община Искър за обществени консултации, като 

заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването й на интернет страницата, 

могат да предоставят в сградата на Община Искър в рамките на работното време от 8.30 

до 17.00 часа или на e-mail: iskar@iskarbg.com становища и предложения по проекта.         

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде 

публикувана на официалната страница на Община Искър.  

Тази оценка на въздействие аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие. 

 

 

Дата: 17.07.2020 г. 


