ПРАВИЛНИК
за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения общинска собственост, да се ползват за нуждите на физическото
възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и
спомагателни дейности
Правилникът е приет с Решение № 445/ 30.01.2009 година и изменен с
Решение № 461/17.03.2009 година и изм. и доп. с Реш. № 478/28.11.2012год.
и с Реш. № 601/30.03.2017 год.
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Целите на физическото възпитание, спорта за всички и социалния
туризъм, включват всички видове занимания с физически упражнения, спорт
и туризъм. Всички те оказват въздействие за укрепване на здравето и
утвърждават здравословния начин на живот.
Тези занимания са достъпни за всички и се осъществяват чрез
сдружения на местно, регионално и национално равнище /секции, клубове,
асоциации/. За практикуването им се изисква наличието на функционална,
спортно – материална база, чието изграждане и поддържане е задължение на
общината.
Чл. 1. Този Правилник има за цел да определи реда и начина за
ползване на имотите със спортно предназначение – общинска собственост.
Чл. 2. (Изм. с Реш. № 601/30.03.2017 год.) В съответствие с
разпоредбите на Закона и настоящия Правилник, имотите и спортните
съоръжения – общинска собственост се управляват в интерес на населението
на Община Сливен, те ще се наричат „спортни бази” и са следните:
1. Спортен комплекс „Асеновец“ с АОС № 3550/23.12.2016 г.
ПОС. Комплекса разполага с две зали:
1.1. Спортна зала по бокс „Д. Загоров” с два стационарни ринга,
уреди и съоръжения за тренировъчна дейност, сауна, сервизни помещения,
треньорски стаи;
1.2. Спортна зала по волейбол „П. Пондалов”, сервизни
помещения.
2. Спортна зала за вдигане на тежести с АОС № 650/14.09.1999 г.
ПОС, представляваща зала за вдигане на тежести, съблекални и сауна, и
административна част, представляваща сграда на два етажа.
3. Спортна зала „Младост“ с АОС № 655/24.09.1999 г. ПОС.
Залата е обособена в две тренировъчни зони: зона за джудо с три
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стационарни татамита, зона за акробатика, скокове на пътека и батут, сауна,
съблекални, треньорски стаи, сервизни помещения, котелно помещение.
4. Спортна зала „Васил Левски“ с АОС № 3229/24.11.2014 г.
ПОС, представляваща зала за баскетбол с трибуни за зрители с 800 места,
сервизни помещения, съблекални, треньорски стаи.
5. Закрита лекоатлетическа писта „Дружба”с АОС №
3229/24.11.2014г. ПОС, със сектори за висок скок, тласкане на гюлле и скок
дължина, на лекоатлетическа писта – 110 метра. Сервизни помещения,
съблекални, сауна, зала за физическа подготовка, треньорски стаи.
6. Колодрум и масивна едноетажна сграда с АОС №
3000/04.02.2013 г. ПОС, състояща се от канцелария, съблекалня,
тренировъчна зала, склад, работилница и сервизни помещения.
7. Военен стадион с АОС № 2881/29.02.2012г., представляващ
спортно игрище с писта около него и подпорни стени, с изграден голям и
малък басейн в имота, 2 бр. масивни сгради.
8. Спортен имот с АОС № 651/14.09.1999 г. ПОС, представляващ
волейболна площадка, преустроена в тенис-корт, намиращ се в гр. Сливен на
бул. „Г. Данчев 2а.
Чл. 2.1. (Отм. с Реш. № 601/30.03.2017 год.)
Чл. 2.2. (Отм. с Реш. № 601/30.03.2017 год.)
Чл. 2.3. (Отм. с Реш. № 601/30.03.2017 год.)
Чл. 2.4. (Отм. с Реш. № 601/30.03.2017 год.)
Чл. 2.5. (Отм. с Реш. № 601/30.03.2017 год.)
Чл. 2.6. (Отм. с Реш. № 601/30.03.2017 год.)
Чл.2.7. (Нов) Реш. № 478/28.11.2012 год.).
Чл. 2.8. (нов Реш. № 478/28.11.2012 год.) (Отм. с Реш. №
601/30.03.2017 год.)
Чл. 2.9. (нов Реш. № 478/28.11.2012 год.) (Отм. с Реш. № 601/30.03.2017
год.)

РАЗДЕЛ ІІ
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНАТА БАЗА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ
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Чл. 3.(Изменен с Решение № 461/17.03.2009 г.) Спортните обекти и
съоръжения се ползват безвъзмездно за провеждане на състезания от
организации на бюджетна издръжка, детски градини, общообразователни,
средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищните
звена за реализиране на задължителните учебни програми и на
извънкласните , извънучилищните , факултативните и свободните занятия с
физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна
дейност на учениците и студентите, ако с дейността си не препятстват
общата спортна дейност и не нанасят повреди върху тях.
3.1. Двадесет дни преди използването на необходимата за целта
спортна база, упълномощен представител на съответната организация подава
заявка до главния експерт на Община Сливен отговарящ за спорта, в която
са уточнени дните, часовия график, уредите и пособията необходими за
провеждане на състезанието.
Чл. 4.(Изменен с Решение № 461/ 17.03.2009 г. ) Спортните обекти и
съоръжения могат да се ползват безвъзмездно за провеждане на спортни
състезания от лицата по чл.3, от националните отбори по различните видове
спорт, от Националната спортна академия „Васил Левски”, за спортна
дейност на граждани, на юридически лица с нестопанска цел в обществена
полза, осъществяващи спорт за всички и за спорт на хора с увреждания.
Чл. 4.1. Двадесет дни преди провеждане на спортното състезание
упълномощен представител следва да подаде заявка, в която са уточнени
дните, часовия график, уредите и пособията необходими за провеждане на
състезанието.
Чл. 5. Организации регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, желаещи да провеждат
спортни състезания, заплащат наемни цени съобразно Общинска наредба за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Сливен.
Чл. 5.1. Преди да се използва залата договореният наем се заплаща в
касата на Община Сливен.
Чл. 5.2. Организаторите на спортни мероприятия се задължават да
обезпечат финансово разходите за консумативи /ел. енергия, вода,
озвучителна техника, телефон/ на заявената спортна проява.
Чл. 5.3. При ползване на спортните съоръжения представителите на
съответната организация следва да представят документ за заплатения наем
на отговорника на съответния спортен обект.
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Чл. 5.4. Организаторите на мероприятието се задължават да направят
заявка един месец по-рано за датата, часа и необходимите уреди и
съоръжения за провеждане на проявата, като се задължават да подсигурят
охрана и медицинско лице по време на провеждане на спортното
мероприятие.
РАЗДЕЛ ІІІ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАЩИТЕ БАЗАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ
НА УЧЕБНО – ТРЕНИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ
Чл. 6. Спортни обекти и съоръжения за провеждане на учебно –
тренировъчна дейност се предоставят безвъзмездно изцяло или частично на
детски градини, общообразователни, средни, специални професионални и
висши училища и на извън училищни звена. Условията за предоставяне за
ползване на посочените обекти се определят конкретно с договори,
сключени между съответните институции, след решение на Общински съвет
– Сливен.
Чл.7.(Изменен с Решение № 461/ 17.03.2009 г. ) Спортните обекти и
съоръжения се ползват безвъзмездно от юридически лица с нестопанска цел,
като същите отговарят на следните изисквания:
1. да са регистрирани в съда като юридически лица с нестопанска
цел;
2. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в
Националния регистър при Министерството на правосъдието.
Чл. 8./1/( Отпада с Решение № 461/ 17.03.2009 г.)
/2/Спортни обекти и съоръжения – публична общинска
собственост могат да се отдават под наем при условията на чл. 14, ал. 7 от
Закона за общинската собственост само на юридически лица с нестопанска
цел за осъществяване на обществено полезна дейност, чиято основна
дейност съответства на предназначението на имота.
Чл. 9. Спортната база се ползва възмездно от юридически лица с
нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, като същите заплащат
наем съобразно общинска наредба и изразходваните консумативи /ел.
енергия, вода/ и отговарят на следните изисквания:
1. да са регистрирани в съда като юридически лица с нестопанска цел
за осъществяване в частна полза;
2. да са членове на лицензирана спортна федерация;
3. да развиват спорт, включен в схемите на Държавната агенция за
младежта и спорта;
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4. да имат годишен план за спортно развитие утвърден от
Управителния съвет.
Чл. 10. Влизането в залите се разрешава по установения часови
график само групово в присъствието на треньора.
Чл. 11. Учебно – тренировъчните
задължително със спортна екипировка.

занимания

се

провеждат

Чл. 12. С изключение на залите за спортни игри /баскетбол и
волейбол/ се забранява играенето на футбол или с топка и други уреди,
които биха нанесли вреди на облицовката и тавана.
Чл. 13. В залите за спортни игри не се допуска тренирането с обувки,
чиито ходила увреждат пода.
Чл. 14. В залата по бокс, с изключение на боксови ръкавици се
забранява ползването на уреди, които биха повредили тренировъчните уреди
и пособия.
Чл. 15. Не се допуска влизането в спортния комплекс с домашни
любимци и велосипеди.
Чл. 16. След приключване на тренировъчните занимания, треньорите
са длъжни да изчакат излизането и на последния състезател от своята група.
Чл. 17. Ползващите спортните комплекси са длъжни да изпълняват
указанията на обслужващия персонал относно хигиената, дисциплината,
опазване на обзавеждането, уредите и спортните пособия.
Чл. 18. Всички нанесени щети на уреди, съоръжения, обзавеждане,
материална част се заплащат от спортните клубове.
Чл. 19.(Изменен с Решение № 461/17.03.2009 г.) Спортните обекти и
съоръжения, собственост на държавата и общините, по изключение могат да
се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при
условия и ред, определени от съответното ведомство и общински съвет , ако
с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на
спортните обекти и съоръжения.
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