
 

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  

 

№  ОА04-2380 

 

Велико Търново, 13.03.2023 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. 103 

от ЗФВС, чл. 6 и чл. 7 от Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти, 

собственост на община Горна Оряховица 

 

                                                    ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 1010 по Протокол № 58, от проведено на 23.02.2023 година, редовно 

заседание на Общински съвет – Горна Оряховица, с което на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 23, 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 103, ал. 1 от Закона за 

физическото възпитание и спорта, чл. 9, ал. 4 и чл. 12, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 

използване на спортни обекти собственост на община Горна Оряховица, дава съгласие да се 

отдаде за срок от 5 години за безвъзмездно ползване следния спортен обект, собственост на 

Община Горна Оряховица на следния спортен клуб: 
1. ФК „Ботев – 33“ с. Крушето – Спортен терен – футболно игрище, намиращо се в УПИ 

за училище, кв. 34, плана на с. Крушето, общ. Горна Оряховица, собственост на 

Община Горна Оряховица, съгласно АПОС № 6862/27.10.2022 г. 

2. Възлага на кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за безвъзмездно 

ползване на гореописаният спортен обект за срок от 5 години. 

 

За  ново обсъждане от колективният орган на местното самоуправление, тъй като е 

незаконосъобразно прието в противоречие на Закона за физическото възпитание и спорта 

и Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на община 

Горна Оряховица. 

 

Мотивите ми за това са следните: 

Протокол № 58 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

ОА04–2061/06.03.2023 г., съобразно разпоредбата на чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА обуславя 

възможност /до 13.03.2023 г., включително/ за Областен управител на област Велико Търново да 

упражни правомощието си за връщане на незаконосъобразните решения за ново обсъждане от 

общинския съвет. Редовното заседание на Общински съвет – Горна Оряховица е проведено на 

23.02.2023 година. При откриването на заседанието са присъствали 32 общински съветници от 



общ брой 33. Налице е необходимия кворум за провеждане на заседанието, съгласно 

разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, т.к присъстват повече от половината от общия брой на 

съветниците, поради което същото е законно. 

С Решение № 1010/23.02.2023 година, Общински съвет – Горна Оряховица, на основание 

чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 9, ал. 4 и чл. 12, ал. 4 от Наредбата 

за условията и реда за използване на спортни обекти собственост на община Горна Оряховица, 

дава съгласие да се отдаде за срок от 5 години за безвъзмездно ползване следния спортен 

обект, собственост на Община Горна Оряховица на следния спортен клуб: 

3. ФК „Ботев – 33“ с. Крушето – Спортен терен – футболно игрище, намиращо се в УПИ 

за училище, кв. 34, плана на с. Крушето, общ. Горна Оряховица, собственост на 

Община Горна Оряховица, съгласно АПОС № 6862/27.10.2022 г. 

4. Възлага на кмета на Община Горна Оряховица да сключи договор за безвъзмездно 

ползване на гореописаният спортен обект за срок от 5 години. 

 

Основният нормативен акт, уреждащ въпросите, свързани със стопанисването, 

управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост, е Законът за общинската 

собственост. С оглед обаче на конкретна специфичност на определени имоти, имащи статут на 

спортни обекти, такива правила, вече специални по отношение на общите в ЗОС, намират 

регламентация в други закони, като в случая поради спецификата на конкретния имот, такъв 

закон е Законът за физическото възпитание и спорта. 

ЗФВС е в сила от 19.01.2019 година. Съгласно чл. 1 от Закона, той урежда обществените 

отношения, свързани с развитието и управлението на системата на физическата активност, 

физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Република България. С 

нормата на чл. 2 от същия закон е разписана целта му да осигури организацията на системата на 

физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност; да 

създаде условия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и 

спортно-туристическата дейност; да осигури възможност за развитие на спортния потенциал на 

нацията чрез създаване на условия за практикуване на спорт за високи постижения; да насърчава 

инвестициите за изграждането и управлението на спортните обекти и използването им в 

обществен интерес.  

В разпоредбата на чл. 103, ал. 1 ЗФВС са разписани предпоставките, при които 

спортните обекти - държавна или общинска собственост, може да се предоставят 

безвъзмездно за определено време, а именно 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. 

 Същевременно с текста на чл. 103, ал. 2 от ЗФВС законодателят е предвидил, че 

условията и редът за използването на обектите по ал. 1 се определят със:  
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1. правилника за прилагане на закона - за спортни обекти - държавна собственост;  

2. наредба на съответния общински съвет - за спортни обекти - общинска 

собственост.  

Имотът предмет на решението попада в приложното поле на специалния ЗФВС и режимът 

за неговото управление, стопанисване се установява именно в този закон, като е предвидена и 

възможност за безвъзмездното му отдаване. Налице е обаче изискване да бъде приета наредба 

за реда на управление, така, както е уреден този ред относно държавните имоти с 

Правилника към ЗФВС. Съгласно чл. 104 от ЗФВС държавните органи, на които са 

предоставени за управление спортни обекти, и общинските съвети изготвят, съответно 

приемат и актуализират списък на спортните обекти, които може да са обект на управление 

и разпореждане по този закон, като списъкът по ал. 1 се обявява в сградата на съответния 

орган и на интернет страницата на съответната администрация, както и на територията на 

спортните обекти, доколкото спортният обект позволява това. С ал. 4 на чл. 104 ЗФВС е уредено, 

че спортните обекти - държавна собственост, се отдават под наем, предоставят на концесия и 

върху тях може да се учреди право на ползване или право на строеж след обявяването по ал. 2 на 

списъка на спортните обекти. Същевременно законодателят е приел с чл. 104, ал. 5 от ЗФВС, че 

препис извлечение от програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост в 

частта за общинските спортни обекти се изпраща на министъра на младежта и спорта в 14-

дневен срок от приемането, съответно от актуализирането. При така разписаните условия и 

ред, за предоставяне на спортните обекти - безвъзмездно, чрез отдаване под наем или 

предоставяне на концесия, т. е. при съобразяване наличието на различни предпоставки и ползване 

на повече възможности за управлението на тези имоти, се изключва възможността да намира 

приложение правилото, произтичащо от общия закон. Раздел II. Наем на спортни обекти от ЗФВС 

е предвидена възможността за отдаване под наем, но при спазване изискванията на този закон, 

съгласно чл. 107, ал. 1 ЗФВС. Съобразно чл. 108, ал. 3 от ЗФВС се предвижда, че спортни 

обекти - държавна или общинска собственост, може да се отдават под наем за срок до една 

година, но без търг или конкурс при условията и по реда на правилника за прилагане на 

закона, съответно на наредбата по чл. 103, ал. 2, т. 2, на спортен клуб - сдружение с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация 

или на обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1. 

В изпълнение на законовите изисквания с Решение № 1062 по Протокол № 64 от 

проведено заседание на 19.09.2019 година, Общински съвет – Горна Оряховица приема Наредба 

за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на общината. 

С Наредбата се определят условията и реда за използването на спортни обекти – общинска 

собственост, по смисъла на чл.103, ал.2, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта 

/ЗФВС/. 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата, спортните обекти – общинска собственост, могат 

да се предоставят безвъзмездно за:  

1. тренировъчна и състезателна дейност на спортните организации, вписани в регистъра 

за лицензираните спортни федерации и спортните клубове по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от 

министъра на младежта и спорт, както и на спортните училища;  

2. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортнотуристическа дейност в 

системата на предучилищното и училищното образование, включително организирани извън 

учебния план;  

3. подготовка на националните отбори по различните видове спорт;физическа активност, 

физическо възпитание, спорт и спортнотуристическа дейност във висшите училища,с 

предварително подадено заявление до кмета на Общината 90 дни преди датата на ползване.  

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

популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с увреждания. 
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Спортни обекти – общинска собственост, могат да се предоставят безвъзмездно за срок до 

10 /десет/ години след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия 

брой на съветниците, съобразно разпоредбата на чл. 6 ал. 2 от подзаконовият нормативен акт. 

При приемане на решението е необходимо да се посочи за каква дейност се 

предоставя безвъзмездно спортен обект. В мотивите и диспозитива на административният акт 

липсва информация, от която да се обоснове точно и категорично за каква дейност се предоставя 

спортният обект в с. Крушето. 

Право да кандидатстват за безвъзмездно ползване на обектите по чл. 6, ал. 2 или на 

части от тях имат само спортните клубове, които са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 

от ЗФВС. Изискванията за спортните клубове кандидатстващи за безвъзмездно ползване на 

спортни обекти – общинска собственост или части от тях, са разписани с правната норма на чл. 

7, ал. 2 от Наредбата. Последните следва да:  

1. са вписани, като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на 

правосъдието;  

2. са вписани в публичния регистър по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от министъра на 

младежта и спорта;  

3. водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от 

съответната спортна федерация в държавния и международен спортен календар;  

4. нямат просрочени финансови задължения към Община Горна Оряховица;  

5. водят отчетност, съгласно Закона за счетоводството и Националните счетоводни 

стандарти;  

6. са изпълнили задълженията си към Община Горна Оряховица по предходно 

финансиране или подпомагане и/ или по договори за ползване на спортни обекти – общинска 

собственост;  

7. имат седалище и място за развиване на спортната им дейност на територията на Община 

Горна Оряховица;  

8. са развивали активна спортна дейност поне 3 /три/ години преди кандидатстването;  

9. състезателите на съответния клуб по съответния вид спорт, с изключение на 

националните състезатели, да воят тренировъчен или учебен процес на територията на Община 

Горна Оряховица; имат треньорски кадри с професионална правоспособност и квалификация, 

съгласно действащата нормативна уредба, като същите да са вписани в регистъра на 

треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС, воден от министъра на младежта и спорта. 

Треньорите по футбол предоставят и лиценз за правоспособност. 

В Община Горна Оряховица е подадено Заявление от ФК „Ботев 33“ с. Крушето с искане 

за безвъзмездно ползване на спортен обект футболно игрище. Кметът на община Горна 

Оряховица е назначил комисия за оценка и класиране на кандидатите от 5 члена, в чийто състав 

фигурират заместник – кмет на Община Горна Оряховица, правоспособен юрист, директора на 

общинско предприятие „Младежки дейности, спортни имоти и прояви”, служители на общинска 

администрация и председателя на ресорната комисия към Общински съвет. На 13.02.2023 година 

е проведено редовно заседание на Комисията за оценка и класиране на кандидатите по Наредбата. 

Установено е, че има само един кандидат, като същият отговаря само на 2 от 9 изисквания, а 

именно на чл. 7, ал. 2, т. 3 и т. 7 от Наредбата и предлага да се сключи договор между Община 

Горна Оряховица и спортният клуб. 

Разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, както и тези на Наредба за 

условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на общината императивно 

регламентират, че субекта, на когото ще се учреди безвъзмездно право на ползване върху спортен 

обект, трябва да е вписан в публичния регистър по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от Министъра 

на младежта и спорта. 



При извършване на служебна справка е установено, че ФК „Ботев 33“ с. Крушето не 

фигурира в Регистъра на спортни клубове по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС, който се поддържа от 

Министерството на младежта и спорта, поради което не отговаря на императивните 

изисквания на чл. 103 от ЗФВС и чл. 7, ал. 2, т. 2 от на Наредба за условията и реда за използване 

на спортни обекти, собственост на община Горна Оряховица. 

В Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна 

дейност при Министерство на правосъдието фигурира Сдружение - ФУТБОЛЕН КЛУБ "БОТЕВ 

- 33" със  седалище и адрес на управление - Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Велико Търново, 

Община: Горна Оряховица, населено място: с. Крушето, бул./ул. БОР № 3. Сдружението е 

регистрирано с цел: 

1. Да популяризира, пропагандира и развива футбола сред жителите на село Крушето, 

община Горна Оряховица;  

2. Да обменя опит с други футболни клубове за организиране и провеждане на тренировки 

и турнири. 

3. Да създаде връзки с други футболни клубове в страната. Извършва допълнителна 

стопанска дейност изразяваща се в набиране на благотворителни активи и финансови ресурси; 

участия в международни програми и проекти; организиране на спортни състезания.  

Регистрацията на юридическото лице е направена на 17.03.2022 година, поради което 

футболният клуб не отговаря и на изискването на чл. 7, ал. 2, т. 8 от Наредбата, тъй като не 

е развивал активна спортна дейност поне 3 /три/ години преди кандидатстването. 

В Наредбата на общината са разписани 9 изисквания, на които следва задължително да 

отговарят кандидатите. Същите се прилагат кумулативно, а не алтернативно. Футболният клуб 

отговаря само на 2 от тях, а именно: 

- водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната 

спортна федерация в държавния и международен спортен календар; 

- имат седалище и място за развиване на спортната им дейност на територията на Община 

Горна Оряховица; 

Към материалите послужили за приемане на решението са приложени: Предложение на 

Кмета на Община Горна Оряховица, Протокол от проведено редовно заседание на комисията за 

оценка и класиране на кандидатите и Акт за общинска собственост № 6862/27.10.2022 г. Липсва 

скица на имота, както и информация за графика на тренировъчният процес, относно 

липсата на задължения към общината, дали са развирали активна спортна дейност 3 

години преди кандидатстването, както и за наличието на треньорските кадри вписани в 

регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС. 

 

Върнатото за ново обсъждане Решение № 1010/23.02.2023 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 Горна Оряховица и 

Кмета на Община Горна Оряховица. 

 

 

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ    /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 

 


