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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  

 

№  OA04-3728 

 

Велико Търново, 11.06.2020 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 местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 

103 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и 

условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортните клубове в 

Община Свищов 

 

                                                ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 181 по Протокол № 8 от 28.05.2020 г. на Общински съвет - Свищов, с 

което: на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за безвъзмездно ползване на 

общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов (НРУБПОСБСКОС), в 

съответствие с чл. 103, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и във 

връзка с предложение № 329/28.05.2020 г.,  от кмета на Община Свищов, считано от датата на 

приемане на настоящото решение: 

I. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно стопанисване и управление 

имот – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „Спортен терен“, с 

площ 60.070 дка (шестдесет декара и седемдесет квадратни метра), заедно с разположените в 

него сгради и съоръжения, находяищи се в обл. Велико Търново, община Свищов, с. Козловец, 

ЕКАТТЕ 37784, имот № 000790 по картата на възстановената собственост, съгласно АОС № 

2709/2009 г. и № 1295/2009 и № 1295/2005 г., на СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ – 

ЗЕМЕДЕЛЕЦ – 93“. с. Козловец, БУЛСТАТ: 104671802, за срок от пет години. 

II. Възлага на кмета на общината да извърши всички законови действия по изпълнение 

на т. I. 

 

тъй като считам същото за незаконосъобразно, прието в противоречие с разпоредбите 

на Закона за физическото възпитание и спорта и Наредбата за реда и условията за 

безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортните клубове в Община 

Свищов, и мотивите ми за това са следните: 

 

Протокол № 8 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

ОА04–3581/08.06.2020 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 

15.06.2020 г., включително. 
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Имота предмет на Решение № 181/28.05.2020 г., на Общински съвет – Свищов, 

представлява спортен терен в с. Козловец, което обосновава извода, че същия представлява 

спортен обект, тъй като е предназначен за спортни функции, заедно с изградените и 

поставените преместваеми обекти и съоръжения, необходими за практикуване на съответния 

вид спорт, включващи и необходимите спомагателни и обслужващи обекти и помещения, 

свързани с неговото функциониране. 

Предвид важното значение на този вид имоти за подобряване на здравето и физическото 

развитие на нацията, обществените отношения, свързани с физическото възпитание и спорта в 

Република България същите са получили подробна уредба в Закона за физическото възпитание 

и спорта (ЗФВС) и Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и 

спорта(ППЗФВС). 

В ЗФВС е отделена специална Глава единадесета „Спортни обекти“. Съгласно чл. 103, 

ал. 1 от ЗФВС спортните обекти – държавна или общинска собственост, може да се 

предоставят безвъзмездно за определено време за: 

1. тренировъчна и състезателна дейност от спортните организации, вписани в 

регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1, спортните училища и студентите на Националната спортна 

академия "Васил Левски"; 

2. подготовка на националните отбори по различните видове спорт; 

3. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа 

дейност в системата на предучилищното и училищното образование, включително 

организирани извън учебния план; 

4. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа 

дейност във висшите училища; 

5. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа 

дейност във въоръжените сили, в системата на Министерството на вътрешните работи и в 

Националната служба за охрана; 

6. нуждите на спортни организации, които имат за предмет на дейност развитие и 

популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с увреждания. 

 

Условията и редът за използването на спортните обекти - общинска собственост се 

определят с наредба на общински съвет, съобразно разпоредбата на чл. 103, ал. 2, т. 2 от 

ЗФВС. 

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата с решение на Общинския съвет части от спортни 

имоти и спортни съоръжения – публична и частна общинска собственост, могат да се отдават 

за безвъзмездно ползване за срок до пет години. 

В Глава Трета „Право и ред за безвъзмездно ползване на общинската спортна база“ от 

Наредбата за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от 

спортните клубове в Община Свищов, подробно са разписани критериите, на които трябва да 

отговарят кандидатите за да получат спортен обект. 

В Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Правилника за прилагане на 

Закона за физическото възпитание и спорта(ППЗФВС) императивно е регламентирано, че 

спортните обекти могат да бъдат: 

- отдадени под наем 

- предоставени за ползване(безвъзмездно/възмездно) 

- предоставени на концения 

 

Действащото законодателство не предоставя възможност на Общински съвет – Свищов 

да приеме решение, с което да предостави за безвъзмездно стопанисване и управление 

спортен обект – публична общинска собственост. 

Допуснато е съществено нарушение на материалноправните разпоредби на Закона за 

физическото възпитание и спорта, както и на Наредбата за реда и условията за безвъзмездно 

ползване на общинската спортна база от спортните клубове в Община Свищов, поради което е 

опорочено волеизявлението на органа на местното самоуправление. 
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Предвид гореизложеното, Решение № 181, прието по Протокол № 8, от редовно 

заседание на Общински съвет – Свищов, проведено на 28.05.2020 г. се явява 

незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде върнато за ново обсъждане, като 

при повторното обсъждане на решението общинския съвет следва да съобрази разпоредбите на 

чл. 103 от ЗФВС и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за безвъзмездно ползване на 

общинската спортна база от спортните клубове в Община Свищов.  

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

на Община Свищов. 

 

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА    /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 

 

 

 


