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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 
 

З А П О В Е Д  

 

№  OA04-8150 

 

Велико Търново, 17.11.2020 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, 

ал. 4 и ал. 6 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 

13а от Административнопроцесуалния кодекс, чл.3, ал. 3 и чл. 5, ал. 2 от Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност, чл. 12 и чл. 13 от Наредбата за административно обслужване 

 

                                                        ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 155 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Златарица, с 

което: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 133, а. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта, с 

което се приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни 

организации и развитието на спорта за всички в община Златарица, в частта на чл. 7, т. 1 

 

Мотивите ми са следните: 

 

           Протокол № 14 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

ОА04–7987/10.11.2020 г., което обуславя срок за произнасяне на Областен управител по чл. 32, 

ал. 2, пр. 1-во от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА до 

17.11.2020 г., включително. 

С Решение № 155 Общински съвет Златарица приема Наредба за условията и реда за 

финансово подпомагане на спортни организации и развитието на спорта за всички в община 

Златарица. 

С разпоредбата на чл. 7 от Наредбата Общински съвет Златарица регламентира 

изискване за кандидатите за финансово подпомагане, необходимост от прилагане на следните 

документи: 

           1.Удостоверение от НАП за наличие/отсъствия на задължения към държавата 

           2.Удостоверение от Община Златарица за наличие/отсъствия на задължения към 

Общината  за предходната година/проверява се служебно/ 

           3.График на тренировъчния процес и планираните прояви за възрастови групи за 

съответната година  

           4.Пълен и точен адрес за кореспонденция, председател на клуба, телефон за връзка  и 

актуална банкова сметка. 

          На първо място при приемане на Решение № 155 на Общински съвет – Златарица не е 

спазен основния принцип на административното обслужване, а именно прилагане на 
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комплексното административно обслужване съобразно разпоредбата на чл. 13а от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

На второ място изискването кандидатите да предоставят удостоверение от НАП за 

наличие/отсъствия на задължения към държавата е в противоречие с правната норма на  чл. 5, 

ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност. Законодателят е предвидил, че административните 

органи не могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са 

налични при тях или при друг орган, а ги осигуряват служебно за нуждите н съответното 

производство.  

 С приемане на правна норма налагаща изискване за предоставяне на удостоверение от 

НАП за наличие/отсъствия на задължения към държавата, общинския съвет нарушава 

разпоредбата на чл. 3 ал 3 от ЗОАРАКСД, т.к. при административното регулиране  и 

административен контрол върху стопанската дейност  административните органи и органите 

на местно самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са 

необходими за постигане целите на закона. 

Целта, въведена в чл. 1, ал.2 от ЗОАРАКСД е да улесни и насърчи извършването на 

стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното 

регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от 

органите на местното самоуправление.  

Предвиденото с чл. 7, т. 1 от Наредбата административно регулиране не е до 

обществено оправдани граници по смисъла на чл. 1, ал.2 от ЗОАРАКСД, тъй като по този 

начин се въвежда ограничение, а не се улеснява извършването на определена стопанска 

дейност. По този начин нормативно предвидения от Общински съвет Златарица 

административен контрол в процесната правна норма излиза извън целта на ЗОАРАКСД 

и противоречи на същата. 
На следващо място Общински съвет – Златарица не е спазил императивно 

регламентираните изисквания на чл. 13 от НАО, който гласи, че когато закон (АПК и 

ЗОАРАКСД) предвижда, администрациите са длъжни служебно да събират информация, 

документи и данни от други администрации, административни и/или съдебни органи, лица, 

които осъществяват публични функции, и организации, които предоставят обществени услуги. 

Отделно от това с правната норма на чл. 12 от Наредбата за административно 

обслужване е регламентирано, че административните органи, лицата, осъществяващи 

публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, осигуряват по 

служебен път документи, които са необходими на потребителя на административна услуга от 

други администрации, включително като вътрешни електронни административни услуги. 

С оглед гореизложеното, Решение № 155 взето по Протокол № 14, от редовно 

заседание на Общински съвет – Златарица, проведено на 29.10.2020 г., с което се приема 

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни организации и 

развитието на спорта за всички в община Златарица, в частта на чл. 7, т. 1 се явява 

незаконосъобразно, тъй като с наложеното изискване за предоставяне на удостоверение от 

НАП за наличие/отсъствия на задължения към държавата съществено се нарушават 

разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и 

Наредбата за административно обслужване. 

           Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Златарица и Кмета 

на Община Златарица. 

 

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА  /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 
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