ПРАВИЛНИК
За определяне на реда за ползване, стопансване и управление на Спортен комплекслекоатлетически стадион „Крепост”, игрище за волейбол и бескетбол, гр. Хисаря и
спортна площадка в с. Старосел

РАЗДЕЛ І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този Правилник имат за цел да определи реда и начина на ползване на Спортен
комплекс-лекоатлетически стадион „Крепост”, игрище за волейбол и баскетбол,
гр. Хисаря и спортна площадка в с. Старосел
Чл. 2. В съответствие с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и
настоящите правила, спортните имоти и съоръжения – общинска собственост се
управляват в интерес на населението на община Хисаря.
РАЗДЕЛ ІІ – РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ И СПОРТНИ СРЕЩИ
Чл. 3. (1) Спортен комплекс-лекоатлетически стадион „Крепост”, игрище за волейбол и
бескетбол, гр. Хисаря се ползва от спортни клубове, национални гарнитури и
национални спортни организации, организации, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, желаещи да
провеждат спортни състезния, както и от физически лица.
(2) Ползването на спортния комплекс е възмездно по цени, съгласно Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Хисаря, които се заплащат в касата на община Хисаря
(3) Преди ползване на спортното съоръжение представителите на съответната
организация следва да представят документ за заплатена цена на услугата в полза на
община Хисаря на лицето, отговорно за стопанисване на отркития спортен комплекс.
(4) Организаторите на мероприятието се задължават да осигурят и необходимите
специализирани уреди и съоръжения, ако са необходими такива, за провеждане на
мероприятието, както и да осигурят охрана и медицинско лице по време на провеждане
на спортното мероприятие.
Чл. 4. Спортен комплекс-лекоатлетически стадион „Крепост”, игрище за волейбол и
бескетбол, гр. Хисаря и спортна площадка в с. Старосел се ползват безвъзмездно за
провеждане на състезания от спортни отбори и клубове на общинска издръжка, и за
тренировъчна дейност на същите. Условията за предоставяне за ползване на спортния
обект се определят конкретно с договори, сключени между община Хисаря и
съответната институция.
Чл. 5.(1) Спортният обект и съоръженията, общинска собственост, по изключение
могат да се ползват и за културни и други прояви с обществен характер, след
уточняване на условията за провеждане на мероприятието и подписване на договор.

Мероприятието се разрешава в случай, че не се нарушава общата спортна дейност и
няма да се нанесат вреди на спортните съорежения и обекта като цяло. Ползвателите
внасят депозит съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на община Хисаря.
(2) В случаите, когато не са нанесени щети на стадиона, депозитът се възстановява, в
противен случай той остава и се използва за възстановяване на щетите.
(3) В случаите, когато организатор на мероприятието по ал.1 е община Хисаря,
ползването на стадиона е безвъзмездно.
Чл. 6. Спортен комплекс-лекоатлетически стадион „Крепост”, игрище за волейбол и
бескетбол, гр. Хисаря и спортна площадка в с. Старосел се ползват бевъзмездно от
спортни клубове, които осъществяват своята дейност на територията на община
Хисаря. Чл. 7. Ползвателите нямат право да преотстъпват определеното им време на
трети лица, както и да осъществяват друга дейност без предварително съгласуване с
община Хисаря.
Чл. 8. (1) След всяко спортно и друго мероприятие, провеждано на открит спортне
комплекс „Крепост” се извършва оглед за констатирне на наличие или липса на
повреди. За удостоверяването им се съставя протокол от служители на община Хисаря
и ползвателя.
(2) При нанасяне на материални щети от страна на ползвател, същият е длъжен да ги
отстрани и/или заплати в действителният им размер.
РАЗДЕЛ ІІІ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАЩИТЕ, ВКЛ. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,
СПОРТНИЯ ОБЕКТ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ТРЕНИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ
Чл. 9. Открит спортен комплекс в гр. Хисаря може да се ползва и от физически лица
възмездно, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Хисаря.
Чл. 10 Тренировъчните занимания се провеждат задължително със спортна екипировка.
Чл. 11. Не се допуска тренирането с обувки, чиито ходила увреждат настилката на
пистата.
Чл. 12. Не се допуска ползването на уреди, които биха повредили спортните
съоръжения.
Чл. 13. Не се допуска влизането в спортния обект с домашни любимци и велосипеди.
Чл. 14. След приключване на тренировъчните занимания, треньорите са длъжни да
изчакат излизането и на последния състезател от своята група.
Чл. 15. Ползващите спортния обект са длъжни да спазват указанията относно
хигиената, дисциплината, опазване на обзавеждането, уредите и спортните пособия.

Чл. 16. Всички нанесени щети на уреди, съоръжения, обзавеждане, материална част се
заплащат от ползвателите, в т.ч. и физически лица.
РАЗДЕЛ ІV- ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕНА, ОХРАНА И ВЪТРЕШЕН РЕД
Чл. 17. Кметът на общината възлага стопанисването и управлението на Спортен
комплекс-лекоатлетически стадион „Крепост”, игрище за волейбол и бескетбол, гр.
Хисаря със заповед на определено от него длъжностно лице, което изготвя и месечен
график за утвърдените тренировки и спортни мероприятия.
Чл. 18. (1) Охраната на обекта ще се осъществява чрез видеонаблюдение и жива охрана,
извън случаите на провеждане на спортни и други мероприятия.
(2) За провеждане на спортни мероприятия ползвателите са длъжни да вземат всички
необходими мерки за гарантиране на реда и сигурността съгласно Закона за опазване на
обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.
Чл. 19. Вътрешният ред в открит спортен комплекс „Крепост” се определя с нарочни
заповеди, поставени на видно място. Достъпът до обекта и ползването на спортните
съоръжения се определят със заповеди, с които се определят и допълнителните и
специфични изисквания относно ползавнето на съоръженията.
Чл. 20. Ползвателите на спортния комплекс са длъжни да спазват всички норми,
свързани с противопожарната безопасност, поддържане на хигиената и вътрешния ред.
Чл. 21. Всички ползватели са длъжни да определят персонален отговорник, който да
кореспондира със съответните длъжностни лица от община Хисаря или с
упълномощеното за това лице от кмета на Общината.
Чл. 22. При необходимост се провеждат срещи между община Хисаря и
представителите на спортните клубове, относно ползването на спортната база и
благоустрояването й.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тези Правила:
1.”Спортни обекти и съоръжения” са спортна инфраструктура-движими и/или
недвижими вещи и прилежащите към тях терени, предназначени за трайно
задоволяване на общестевните потребности в областта на спорта и социалния туризъм,
за провеждането на спортни, културни и други мероприятия.
§ 2. Настоящият Правилник се издава на основание чл. 4а от Закона за физическото
възпитание и спорта.
Настоящият правилник е приет с Решение № 88, т. 1, взето с Протокол № 11 на
Общински съвет гр. Хисаря от 22.03.2016 г..
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