О Б Щ И Н А

Р О М А Н

МОТИВИ
На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове предоставям
мотиви за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО
ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РОМАН НА ДЕЙНОСТТА НА
СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ,
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН, като в 30 дневен срок от публикуване на
настоящето обявление на своята интернет страница, Община Роман приема предложения и
становища относно този проект, на следния e-mail: roman@roman.bg или в Център за
административно обслужване /ЦАО/, находящ се в сградата на Община Роман, с адрес: гр.
Роман, бул. „Хр. Ботев“ №132-136.
1. Причини, които налагат приемането на Наредбата:
С чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта се въвежда изискване,
съгласно което условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност,
физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност е неободимо да се
определят с наредба на общинския съвет.
2.Цели, които се поставят:
1.Да синхронизираме общинската наредба с националното законодателство.
2.Повишаване на качеството и удобството на услугите на спортните обекти.
3.Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора. Създаване на
условия за развитие на детско-юношеския спорт, спорт в свободното време, в т. ч. и подкрепа
на спортни клубове; изграждане и поддържане на спортна инфраструктура със свободен
достъп за спортни занимания; организиране на спортни и туристически дейности
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата:
За приемане на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства, освен
предвидените за това
4.Очаквани резултати от прилагането:
Улесняване на заинтересованите лица и яснота по прилаганото действащо
законодателство.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Текстът на настоящата
наредба е приведен изцяло в съответствие с разпоредбите на приложимото българско право и
първичното и вторично право на ЕС. С наредбата не се ограничават четирите свободи, поспециално принципа за свободно придвижване на граждани, като не се допускат каквито и да е
ограничения с оглед техния произход, националност, гражданство и други при използване на
спорните обекти. Всеки гражданин на държава - членка на ЕС и на страна от Европейското
икономическо пространство има права, равни с тези на българските граждани и
предоставянето на право на използване на спортните обекти не е обусловено от гражданството
на лицата. Наредбата се стреми и към осигуряване на достъпна среда и социалната интеграция
на гражданите, независимо от това дали са български граждани или граждани на страни членки на ЕС и ЕИП. При изготвянето на настоящия нормативен акт са взети предвид
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основополагащите принципи на правото на ЕС, като се осигуряват равни права и възможности
за гражданите.
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