
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 
 
 

З А П О В Е Д 

№АК-02-6 

гр. Силистра, 03.07.2012г. 

 

В Областна администрация - Силистра с входящ №1-928/26.06.2012г. е постъпил 

протокол №10 на Общински съвет гр. Дулово от проведено заседание на 15.06.2012г. 

След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих незаконосъобразност, при 

вземане на следното решение: 

Решение № 113, с което Общински съвет Дулово дава съгласие за отдаване под 

наем на част от имот общинска собственост – едноетажна сграда – „Спортна зала“ 

със застроена площ от 344 кв. м., находяща се в гр. Дулово, ул. „Розова долина„ №35, кв. 

109, парцел ІІ, план 500 и 501 по регулационни план на гр. Дулово, описан в АОС №62 от 

08.07.1998г. на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Дуло“ гр. Дулово. Решението е 

по т. 1.5 от дневния ред относно предоставяне за ползване на част от недвижим имот 

– публична общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб-Дуло“ 

гр. Дулово.  

Реда за провеждане на заседанията на Общинския съвет е уреден в Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. В чл. 54 и чл. 59 от ПОДОС е указано кои материали могат да 

бъдат включени в дневния ред и необходимостта от прогласуване на дневния ред в началото 

на заседанието. Решение № 113 на Общински съвет Дулово не е част от утвърдения дневен 

ред и по него няма становище на комисия към общинския съвет, тъй като докладната по т. 1. 

5 от дневния ред е за предоставяне за ползване на недвижим имот, а не за отдаване под 

наем. 

На следващо място решение №113 е прието на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 14, ал. 6, изречение 1, предложение 3, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС. Видно от текста 

на решението, Общински съвет Дулово желае да отдаде под наем част от недвижим имот – 

публична общинска собственост. Общинският съвет обаче не е съобразил, че имота освен 

публична общинска собственост е и спортен обект. Правната регламентация за отдаване под 

наем на спортните обекти и съоръжения публична общинска собственост е в чл. 50а и 

следващи  на Закона за физическото възпитание и спорта.  

Именно там е заложено изискването спортните обекти и съоръжения публична 

общинска собственост да се отдават под наем след съгласуване с министъра на физическото 

възпитание и спорта(чл. 50а, ал. 1 и ал. 3 от ЗФВС), без което решението на Общинския съвет 

е незаконосъобразно. Визирани са и субектите, на които могат да се отдават под наем спортни 

обекти или обособени части от тях публична общинска собственост - на спортни организации 



 

 

 

по смисъла на чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта - юридически лица 

с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност 

съответства на предназначението на имота, както и начина за отдаването им под наем -  

пряко или чрез конкурс. Подробно процедурата е уредена в правилника за прилагане на 

закона(глава девета, раздел ІІ, чл. 71 и следващи от ППЗФВС). 

Считам, че допуснатата незаконосъобразност в решение № 113 от протокол 

№10/15.06.2012г. на Общински съвет гр. Дулово може да бъде отстранена чрез ново 

обсъждане на същото на заседание на Общинския съвет, след съгласуване с министъра на 

физическото възпитание и спорта. 

Ето защо, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 

31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА 

 

 

НАРЕЖДАМ : 

 

Връщам решение №113 от протокол №10/15.06.2012г. на Общински съвет гр. Дулово 

като незаконосъобразно, за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването му. 

 

Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет гр. Дулово за 

изпълнение, а на Кмета на Община Дулово за сведение. 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМОВ      /П/ 

Областен управител на област Силистра 
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