РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД
№ AK-11-00009
Ямбол, 11.06.2020г.

По реда на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, с писмо с вх. № ОУ-02234/04.06.2020 г. в
Областна администрация Ямбол е постъпил Протокол № 7 от проведено на 28.05.2020 г.
заседание на Общински съвет Елхово.
В изпълнение на правомощията на областния управител по чл. 31, ал. 1, т. 5 от
Закона за администрацията е извършен контрол по законосъобразност на решенията,
приети на горепосоченото заседание на общинския съвет.
На заседанието е приет дневен ред, включващ т. 4 относно приемане на наредба
за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и
спортно – туристическата дейност в община Елхово и за условията и реда за
използването на спортни обекти, собственост на община Елхово.
По тази точка, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и във връзка с чл. 17, ал. 1
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 15,
ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 103, ал. 2, т. 2 и чл. 133 от
Закона за физическото възпитание и спорта е приета т. 2 на решение № 67/7/4 със
следното съдържание:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1,
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 103, ал. 2, т. 2 и чл. 133 от
Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет Елхово приема
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност,
спорта и спортно – туристическата дейност в община Елхово и за условията и реда
за използването на спортни обекти, собственост на община Елхово.
Решението е прието с 16 гласа „за“ , 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“.
В резултат на осъществения контрол по законосъобразност от фактическа страна
се установи следното:
В Общински съвет - Елхово е постъпило предложение с вх. № 189/18.05.2020г. от
кмета на община Елхово относно приемане на Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на физическата активност, спорта и спортно – туристическата дейност в
община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на
община Елхово.
Решението е прието от компетентен орган – Общински съвет Елхово, подкрепено
е от 16 общински съветници, което означава, че е прието при необходимото мнозинство
– повече от половината от общия брой съветници, съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
Въз основа на установеното от фактическа страна, считам че чл. 36, ал. 1, т. 6 и
ал. 2 на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на физическата
активност, спорта и спортно – туристическата дейност в община Елхово и за условията

и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Елхово са
незаконосъобразни като прието при нарушение на материалния закон. Съображенията за
това са следните:
С чл. 36, ал. 1 от Наредбата са определени условията за участие в търг/конкурс за
отдаване под наем на спортен обект за срок до 10 години, като с т. 6 е въведено изискване
участниците да са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС най – малко
една година преди датата на кандидатстване – за кандидатите, които са спортни
организации или други организации в областта на спорта.
Съгласно чл. 36, ал. 2 от Наредбата В търга или конкурса за отдаване под наем на
спортен обект за срок до 30 години могат да участват спортни клубове, спортни
федерации или обединени спортни клубове, които са вписани в съответния регистър по
чл. 9, ал. 1 от ЗФВС най – малко една година преди датата на кандидатстване и които
отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1-5.
По силата на чл. 108, ал. 2 от ЗФВС спортни обекти или части от тях - държавна
или общинска собственост, може да се отдават под наем за срок до 30 години на спортен
клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са вписани в съответния
регистър по чл. 9, ал. 1.
Сравнителният анализ на подзаконовите и законовата норма в цялост сочи, че
първите неоправдано, без изрична законова делегация, стесняват кръга на участниците в
процедура по отдаване под наем, въвеждайки изискване за вписване в съответния
регистър по чл. 9, ал. 1 от закона най – малко една година преди датата на
кандидатстване. Законовата норма е императивна, поради което не съществува
възможност за органа да променя рамките на вече регламентираните изисквания..
В този смисъл, с нормите на чл. 36, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Наредбата се нарушава правилото
на чл. 15, ал. 1 от ЗНА за съответствие на подзаконовия нормативен акт с нормативния
акт от по-висока степен. Това обуславя тяхната незаконосъобразност.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл.
31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията
Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ чл. 36, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Наредба за
условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно
– туристическата дейност в община Елхово и за условията и реда за използването на
спортни обекти, собственост на община Елхово, приета с решение № 67/7/4 от проведено
на 28.05.2020 г. заседание на Общински съвет – Елхово.
Препис от заповедта да се изпрати на Председателя на Общински съвет - Елхово
и Кмета на община Елхово.
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