
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
 

Институция: ОБЩИНА МАРИЦА 
Нормативен акт: Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, 

собственост на Община „Марица“; 
 

 І.Дефиниране на проблема: 
  Причината налагаща приемането Наредба за условията и реда за използването на 
спортни обекти, собственост на Община „Марица“ е необходимостта от актуализация на 
нормативната уредба и спазване на изискванията на Закона за нормативните актове. 
  Необходимо е законосъобразно уреждане на условията и реда за разпореждане, 
управление и ползване на спортните обекти- общинска собственост  и спазване на 
изискванията на Закона за нормативните актове. 

Не е възможно проблемът да бъде разрешен в съществуващото законодателство, чрез 
промяна в организацията на работата и/или въвеждане на нови технологични възможности. 

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизане в сила на 
подзаконовия нормативен акт. 

II. Цел на приемането на Наредба за условията и реда за използването на спортни 
обекти, собственост на Община „Марица“ 

 Приемането на нормативна уредба за реда е условията за разпореждане, управление 
и ползване на спортните обекти - общинска собственост, актуализация на нормативната 
уредба и спазване на изискванията на Закона за нормативните актове. 
  III. Идентифициране на заинтересованите страни:   

Преки заинтересовани страни: 
Общинска администрация – Община „Марица“ 
Косвени заинтересовани страни: 
Гражданите, включително чрез техните организации, в качеството им на 

заинтересовани страни в отделните случаи /като засегнати и участници в обществените 
консултации/ 

IV. Варианти на действие: 
По този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти,  различнти 

от вариант „без намеса“ и предложеният вариант за „приемане на наредбата“. 
По своята същност Наредбата урежда отношенията, свързани с условията и реда за 

използването на спортните обекти- общинска собственост и поради тази причина вариантите 
са само два - Вариант 1 - “Без намеса“ и Вариант 2 - “Приемане на наредбата“. Всякакъв друг 
междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо ниво. 

Вариант за действие 1 „Без намеса“: 
При този вариант ще продължи да се наблюдава: Отсъствие на законосъобразно 

уреждане на отношенията свързани с условията и реда за използването на спортните обекти- 
общинска собственост 

Вариант за действие 2 “Приемане на наредбата“: 
При този вариант ще бъдат осигурени: Изпълнение на законоустановени задължения, 

както и законосъобразно уреждане отношенията свързани с условията и реда за 
използването на спортните обекти - общинска собственост и подобряване на работата по 
прилагането на наредбата. 

V. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата  
За прилагането на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, 

собственост на Община „Марица“ не е необходимо разходването на средства. 
IV. Очаквани резултати 

  Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за условията и реда за 
използването на спортни обекти, собственост на Община „Марица“ е приемането на 
актуална нормативна уредба, свързана с условията и реда за разпореждане, управление и 



ползване на спортните обекти - общинска собственост, подобряване на работата по 
прилагането на наредбата и оптимизиране на процеса по администриране. 

ХI. Обществени консултации:  
Проектът на наредбата ще бъде публикуван в интернет страницата на Община 

„Марица“, за обществени консултации в законоустановения срок от 30 дни, раздел 
Обществени обсъждания. 

Ще бъде поискано становище от преките заинтересовани лица. 
Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде 

публикувана на официалната страница на Община „Марица“. 
 
 
 


