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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  

 

№  ОА04-239 

 

Велико Търново, 11.01.2023 г. 

 

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

чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от Закона за местно самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

чл. 9, чл. 13а,  чл. 36, ал. 6 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 

11, чл. 12 и чл. 13 от Наредбата за административно обслужване(НАО), чл. 9, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и  

ал. 4  от Закона за физическото възпитание и спорта(ЗФВС) 

 

                                                          ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 939,  по Протокол №  61  от 22.12.2022 г. на Общински съвет – Свищов, с 

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

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6 и чл. 133 от Закона за физическото възпитание и 

спорт (ЗФВС), във връзка с чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), при 

спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 29, т. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии, 

частта на чл. 18, т. 1 и т. 3 за ново обсъждане в Общински съвет – Свищов, тъй като 

считам същото за незаконосъобразно, прието в противоречие с разпоредбите 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

            Мотивите ми за това са следните: 

 

Протокол № 61 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

№ ОА04–106/06.01.2023 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 

13.01.2023 г., включително. 

 С Решение № 939 от 22.12.2022 г. Общински съвет Свищов основание на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), във връзка с чл. 6 и чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорт (ЗФВС), 

във връзка с чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), при спазване 

изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 29, т. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и предложение с Вх. № 1668/16.11.2022 г. 

от Постоянната комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм“ 

и Постоянната комисия по „Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и 

сигурност“ към Общински съвет – Свищов приема изменения и допълнения в Наредба за 

условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов. 
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Към решението са приложени: Съобщение от задължителното публикуването на 

проекти на нормативни актове на интернет страницата на община Свищов;  Предложение от 

ПК по „Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност“ към общински 

съвет Свищов; Мотиви към Предложение за изменения и допълнения в Наредба за условията и 

реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов; Частична 

предварителна оценка на въздействието на изменения и допълнения в Наредбата. 

При гласуване на Решение № 939 от 22.12.2022 г. са гласували със „ЗА“ - 29; 

„ПРОТИВ“ – няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма. 

Установено е, че Наредбата е приета от компетентен орган, в писмена форма, като са 

спазени изискванията за кворум и начин на гласуване съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от ЗМСМА. Спазени са и изискванията регламентирани в чл. 26, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 

28, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с обявяването на проекта, обсъждането 

ми и неговото приемане. 

При осъществяване на контрола по законосъобразност на приетата Наредба съгласно 

Методиката за извършване на контрол за законосъобразност на актове на органите на 

местното самоуправление и местната администрация в областта на административното 

обслужване ( ВЪПРОСНИК, Приложение № 1) е установено нарушение. 

С разпоредбата на чл. 18 от  Наредбата за условията и реда за субсидиране дейностите 

на спортните организации в Община Свищов е уредено, че спортните клубове, желаещи да 

получат финансова помощ от Община Свищов, подават Приложение № 1 и Приложение № 2 

до Председателя на ПК по „ЗСПМСТ“, както и заверени копия от всички изискуеми по 

настоящата Наредба документи от: 

1. Удостоверение от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за физическото 

възпитание и спорт; 

2. Декларация за наличие или липса на задължения към Община Свищов към датата на 

подаване на заявлението; 

3. Документ за правоспособност на треньор (спортен педагог); 

4. График на тренировъчния процес по възрастови групи за съответната година с място 

на провеждане и име на треньора; 

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

актуална банкова сметка; 

6. Списъци на състезателите по възрастови групи, съдържащ трите имена, дата на 

раждане; 

7. Списъци /картотеки/, заверени от съответната спортна федерация за предходната и 

текущата спортно-състезателна година по възрастови групи; 

8. Протокол(и) от съответната спортна федерация, удостоверяващ(и) класирането на 

всеки състезател или отбор, включен в картотеките (само в случаите за стимулиране 

развитието на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове, заети с активна 

тренировъчна дейност, участващи в държавния спортен календар за съответния спорт за 

предходната година; 

9. Списък, съдържащ спортните прояви, които спортният клуб ще организира през 

календарната година“. 

Съгласно чл. 13а от АПК основен принцип на административното обслужване е 

прилагането на комплексно административно обслужване. Разпоредбата на чл. 36, ал. 4 от 

АПК предвижда, че административните органи не могат да изискват предоставяне на 

информация или документи, които са налични при тях, а ги осигуряват служебно за нуждите 

на съответното производство. 

 Съобразно чл. 36, ал. 6 от АПК органът, водещ производството по своя инициатива 

или по искане на страна, изисква от съответните административни органи, органите на 

съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи 

обществени услуги, в рамките на своята компетентност да издадат и изпратят удостоверения, 

да изпратят документи, други доказателства или информация, от значение за производството.  

Съобразно разпоредбата на чл. 11 от НАО администрациите са длъжни служебно 

да осигуряват всички издавани от тях документи, необходими за осъществяваното от тях 
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административно обслужване. 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 съобразно 

чл. 12 от НАО. 

Съгласно чл. 13 от НАО, когато закон 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. 

В тази връзка, с разпоредбата на чл. 18, т. 1 ит. 3 от Наредбата се нарушават 

разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административно 

обслужване предвиждащи служебното начало на административния процес.  

В чл. 9, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта е посочено, е вписаните в 

регистрите обстоятелства са достъпни на интернет страницата на Министерството на младежта 

и спорта и органите натоварени с разглеждане на заявленията, могат да ги проверят. 

При извършена служебна проверка е установено, че на официалната интернет страница 

на Министерството на младежта и спорта са публикувани: 

-  Регистър на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС 

- Регистър на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове 

по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС; 

- Регистър на обединени спортни клубове по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС; 

- Регистър на Националната организация за спортно-туристическа дейност и нейните 

членове по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС; 

- Регистър на Националната организация за университетски спорт и нейните членове 

по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС; 

Същите Регистри са публикувани и на Портала за отворени данни. 

Общински съвет – Свищов, няма право да преурежда материя регламентирана в 

нормативен акт от по-висока степен и да изисква документи за факти и обстоятелства, вписани 

в публично достъпни регистри.  

Отделно от това съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от Закона за физическото 

възпитание и спорта е регламентирано, че административните органи при осъществяването на 

комплексно административно обслужване не може да изискват от заявителите на 

административни услуги удостоверения за вписаните в регистрите  обстоятелства. 

Общинският съвет следва да спазва основния принцип на административното 

обслужване – прилагане на комплексно административно обслужване, съобразно чл. 13 а от 

АПК. 

Върнатото за ново обсъждане Решение № 939/22.12.2022 г.  не влиза в сила и следва да 

бъде разгледано от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. 

 

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

на Община Свищов 

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ    /П/ 

Областен управител  

на област Велико Търново 

 


