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Тази предварителна оценка на въздействието аргументирано представя вероятните 

ефекти от предложеното действие на Наредба за финансовото подпомагане 

дейността на спортните клубове от Община Перник.  
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І. Дефиниране на проблема:  

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се аргументите, които 

оправдават нормативната промяна. 

2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите 

обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в 

рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на 

нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.) 

 

В периода 2014 -2019 г. са настъпили редица изменения в нормативната уредба, касаеща 

уреждането на отношения в сферата на спорта, като от 18.01.2019 г. е в сила нов Закон за 

физическото възпитание и спорта, променени са и множество  подзаконови нормативни 

актове, поради което се поражда необходимостта от разработване на нова наредба, в 

изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от ЗФВС, регламентираща критериите, 

условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото 

възпитание и спорта в Община Перник.  Спортните клубове по места са организациите, с 

чиято се реализира  практикуването и развитието на физическата активност и спорта, 

посредством индивидуални и групови спортни дейности., за което могат да получат 

финансова подкрепа от страна на общината. 

 

С приемането на Наредба за финансово подпомагане дейността на спортните клубове от 

Община Перник се определят и регулират финансовите взаимоотношения при 

предоставянето на финансови средства от страна на общината за спортните клубове, 

регистрирани и развиващи дейност на нейната територия, в съответствие на изискванията на 

чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и при спазването на действащата 

нормативна уредба в сферата на спорта и прилагането на административно наказателни 

разпоредби. 

 
3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на 

политиката и какви са резултатите от тях? 

 

Проектът на Наредба за финансово подпомагане дейността на спортните клубове от Община 

Перник е изготвена в съответствие с изискванията на българското законодателство и с 

правото на ЕС. 

 

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на 

нормативния акт. 

 

ІІ. Цели:  
Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график за 

тяхното постигане. 

 

Основна цел на Наредбата за финансово подпомагане дейността на спортните клубове от  

Община Перник е регламентирането на обществените отношения, свързани с предоставянето 

на частично възстановяване на разходи за неикономически спортни дейности на клубове от 

Община Перник, пряко свързани с дейности, отнасящи се към развитието на детско-

юношеския, аматьорския, масовия спорт, спорта за хора с увреждания и спорта за всички на 

територията на общината. 

 

ІІІ. 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 
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1. Община Перник; 

2. Спортни клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза и развиващи 

дейност на територията на Община Перник. 

 

2. Косвени заинтересовани страни: 
- Спортни клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ в частна полза; 

- Други организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ и НПО; 

 

ІV. Варианти на действие:  
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на 

Общината, включително и варианта „без намеса”.  

 

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани други варианти, различни от 

вариант за действие №1 „Без намеса” и предложеният вариант за действие №2 „Приемане на 

наредбата“. 

 

Вариант за действие №1 „Без намеса”:  

При този вариант ще продължи да съществува липсата на местен нормативен акт, който да 

изпълни разпоредбите на чл. 133, ал.4, от Закона за физическото възпитание и спорта на 

Република България. 

 

Вариант за действие №2 „Приемане на наредбата”:  

При този вариант ще бъдат регулирани условията, редът и критериите, по които Община 

Перник може да предоставя частична финансова подкрепа за дейност на спортните клубове, 

регистрирани и развиващи съответния вид спорт на нейната територия. 

 

V. 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 липса на Наредба за финансовото подпомагане дейността на спортните клубове от 

Община Перник, общината би могла да има: 

- проблеми и възникване на конфликтни ситуации, заради липса на ясни и точни правила, по 

които да се осъществява финансирането. Това би довело до негативно въздействие върху 

развитието на спорта в Община Перник като цяло; 

- негативни последици от липса на регламентирани административно наказателни 

разпоредби и санкции при неспазване на установени правила; 
 

Вариант за действие №2 „Приемане на наредбата”:  

С приемането на Наредба за финансово подпомагане дейността на спортните клубове от 

Община Перник се цели оптимизиране на реда и условията за подпомагане дейността на 

пернишките спортни клубове в съответствие Националната програма за развитие на 

физическа активност, физическо възпитание и спорт съгласно Закона за физическото 

възпитание и спорта, както и синхронизиране с изискванията на с чл. 21, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси, Закона за държавните помощи и Правилника за прилагане на закона за 

държавните помощи и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013г. 

относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis. С приемането 

на наредбата ще се регламентира финансовото подпомагане на дейности, пряко свързани с 

масов спорт за всички, както и със спорт за високи постижения – високи спортни резултати 

на представителните отбори. В проекта на наредбата са предвидени възможности за 

подпомагане: 1. под формата на „непомощ“ – детско-щношеския спорт чрез ДЮШ; 
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аматьорски масов спорт по групи „Мъже“ и/или „Жени“; любителски спорт; спорт за хора с 

увреждания; 2 под формата на помощ  de minimis или минимална помощ на 

представителните отбори. 

 

VІ. 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.  

 

Очаква се всички заинтересовани лица да имат полза от предложения проект на Наредба за 

финансово подпомагане дейността на спортните клубове от Община Перник  

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”:  

Ползите за заинтересованите страни са следните: Във варианта без намеса нито една от 

заинтересованите страни няма да има ползи.  

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 

1. Община Перник ще упражнява по-ефективно контрол при разходването на отпуснатите 

финансови средства за спортна дейност на клубовете, като ще се оптимизира 

законосъобразното и целесъобразното разходване на публични средства;  

2. Спортните клубове, регистрирани и развиващи дейност на територията на Община 

Перник ще бъдат стимулирани за разгръщане на тяхната дейност по двата основни 

критерия – обхват и постигнато класиране през съответната спортно-състезателна година, 

като отпускането на средствата по установени правила ще гарантира справедливо 

разпределение на средствата за подпомагане на тяхната дейност и в двете направления - 

индивидуални и колективни спортове; 

 

Приемането на предложения проект на Наредба за финансово подпомагане дейността на 

спортните клубове от Община Перник ще е в полза на всички заинтересовани, като се очаква 

подобряване нивото на управление и контрол, ефективност и законосъобразност при 

осъществяването на частичното финансиране на неикономически дейности, свързани с 

развитието на детско-юношеския, аматьорския, спорта за хора с увреждания и масовия спорт 

на територията на общината. 

 

С приемането на наредбата се гарантира прозрачност при разходването на средствата, 

определени за спорт от бюджета на Община Перник. С настоящия проект на Наредба се дава 

възможност за по-голям обхват на целевите групи по възраст. Дейността е съобразена с 

нивото на владеене на съответния вид спорт – трайно занимаващи се със спортна дейност и 

любители. Дава се възможност за диференциран подход при определянето на размера на 

финансовата подкрепа на спортните клубове, в зависимост наличната организационна 

структура на ДЮШ и представителните отбори при мъже и жени.   

 

VІІ. Потенциални рискове:  
Посочват се възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на 

съдебни спорове. 

 

Конкретни рискове при реализирането на Вариант за действие №2 „Приемане на наредбата” 

няма и не се очаква да има основание за възникване, тъй като са взети под внимание 

законовите изисквания за нейното приемане и прилагане. 

 

VІІІ. Административната тежест: 

□ Ще се повиши; 

□ Ще се намали; 
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х Няма ефект. 

 

ІХ. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 

□ Актът засяга МСП; 

□ Актът не засяга МСП; 

х Няма ефект. 

 

Проектът на наредба не засяга микро, малки и средни предприятия. 

 

Х. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: 

□ Да; 

х Не. 

Проектът на наредба не изисква цялостна оценка на въздействието. След приемането на 

наредбата, при необходимост такава ще бъде изготвена. 

 

ХІ. Обществени консултации:  
Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното 

провеждане и видовете консултационни процедури. 

 

Проектът на наредбата ще бъде публикуван за обществени консултации/обществено 

обсъждане за срок не по-малко от 14 дни на официалната страница на Община Перник, 

Раздел "Новини" и в местен ежедневник.  

 

Публикуването на Проектът на наредбата ще бъде достояние до всички заинтересовани 

страни, които могат да изпращат становища, предложения и/или възражения на електронен 

адрес: obshtina@pernik.bg и/или бъдат депозирани в Деловодство /Информационен център/ 

на Община Перник, с адрес: гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" 1А. 

 

След провеждане на обществени консултации/обществено обсъждане, ще бъдат разгледани и 

отразени всички постъпили становища и предложения и/или възражения от заинтересовани 

страни.  

 

Протоколът от проведеното обществена консултация/обществено обсъждане с отразените 

становища, предложения и/или възражения ще бъде публикуван на официалната страница на 

Община Перник.  
 

XII. Подписи на отговорните лица:  

 
Съгласувал: /п./ 

Мартин Жлябинков 

Секретар на Община Перник 

 

Визирал: /п./ 

Калина Левтерова 

Ст. юрисконсулт, отдел "Правно обслужване" 

 

 

Съгласувал: /п./ 

Марианна Асенова 

Н-к отдел "Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности" 

 

 

Изготвил: /п/ 

Десислава Стойова 

Гл. експерт отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности" 

mailto:obshtina@pernik.bg

