УТВЪРЖДАВАМ:
К М Е Т НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПОЛЗВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА
В ОБЩИНА ЯМБОЛ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящите вътрешни правилата имат за цел да определят, реда и начина за
ползване за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа
дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, на обекти и съоръжения –
собственост на община Ямбол.
РАЗДЕЛ ІІ

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ И ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ.
Чл.2. Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно за провеждане на
спортни състезания, когато:
- са организирани от спортни клубове, вписани в регистъра на община Ямбол и включени
в Общинския спортен календар;
- община Ямбол е съорганизатор или финансово подпомага състезанието;
- се провеждат с цел подпомагане развитието на ученическия и студентския спорт;
- са организирани в системата на предучилищното образование;
- са организирани за хора с увреждания.
Чл.3. Спортните обекти и съоръжения се ползват възмездно за провеждане на спортни
състезания, когато са:
- организирани от спортни организации, които нe са вписани в регистъра на община Ямбол;
- организирани от спортни организации, обявени в частна полза и/или осъществяват
стопанска дейност.
Чл.4. Спортните обекти и съоръжения, по изключение, могат да се използват и за
провеждане на културни, образователни и други обществени мероприятия и събития,
включително такива с комерсиална цел, при условие, че с това не се възпрепятства общата
спортна дейност и не се нанасят вреди на същите.

Чл.5. Желаещите да ползват спортен обекти или съоръжение за спортно, културно или
друго мероприятие подават заявление до община Ямбол. Последното се разглежда от
длъжностни лица, определени от кмета и въз основа на тяхното становище се разрешава или
не ползването на обекта.
Чл.6. Условията за предоставяне за ползване на спортен обекти или съоръжение се
уреждат със Споразумение. Споразумението се сключва от Директора на ОП „Паркове и зони
за отдих и спорт“.
Чл.7. Организациите по чл.3 заплащат:
- такси и цени на услуги, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.
- разходи по поддръжката и експлоатация на спортния обект или съоръжения (ел. енергия,
вода, озвучителна техника и др.) за времето на състезанието или мероприятието.
Чл.8. Ползвателите на обектите и съоръженията са длъжни да вземат всички необходими
и адекватни мерки за безопасност и сигурност, гарантиращи недопускане на инциденти,
насилие и други действия, нарушаващи общоприетите норми за морал и поведение, от страна
на състезатели /изпълнители/ и зрители преди, по време и след провеждане на спортни или
други прояви. Организаторите са отговорни за действията на всички лица, на които е
възложена организацията на спортните или други прояви.
Чл.9. Не се допуска влизането в спортните обекти и съоръжения с домашни любимци,
с изключение на кучета – водачи на хора с увредено зрение.
Чл.10. На територията на закритите спортни обекти не се допуска внасянето на храна,
хранителни продукти и алкохолни напитки.
Чл.11. При организирането и провеждането на спортни мероприятия стриктно се спазват
мерките регламентирани в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на
спортни мероприятия
Чл.12. Организаторите на спортни мероприятия се задължават да подсигурят
медицинско лице и линейка /при необходимост/ по време на провеждане на състезания.
Чл.13. При допускане на нарушения, касаещи безопасността на състезатели и зрители
и при неизпълнение на Договорените задължения, Кметът на община Ямбол или упълномощено
от него лице, има право едностранно да отложи или прекрати провеждането на спортното
състезание или мероприятие.
РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРИ
ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА И ТРЕНИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ
Чл.14. Спортните обекти и съоръжения за провеждане на учебна и тренировъчна
дейност се предоставят:
а. безвъзмездно на спортни клубове, посочени в чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда
за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол;
б. възмездно на юридически лица, обявени в частна полза, невписани в регистрите на община
Ямбол или осъществяват стопанска дейност.
Чл.15. Условията за предоставяне за ползване на спортен обекти или съоръжение на
юридически лица се уреждат с Договор.

Чл.16. Ползващите спортни обекти и съоръжение се задължават да спазват следните
изисквания:
а. Влизането и ползването на спортните обекти и съоръжения се разрешава по установен
часови график;
б. Учебно-тренировъчните занимания в спортните клубове се провеждат само в
присъствието на треньор и задължително със спортна екипировка;
в. Преобличането сe извършва в съблекалните, след което същите се заключват, а
ценностите се предават на портиера или дежурния;
г. В залите за спортни игри не се допуска тренирането с обувки, чиито ходила увреждат
пода;
д. В съблекалните, баните, сауните и санитарните помещения се забранява играенето с
топка и други уреди, които биха нанесли вреди на облицовката, пода, тавана и инвентара;
е. Не се допуска удължаването на тренировъчните занимания без предварителна
промяна на графика;
ж. Не се допуска бягането и тренирането в коридорите и фоайетата на спортните обекти;
з. След приключването на тренировъчното занимание, треньорите и ръководителите са
длъжни да изчакат излизането и на последния състезател от своята група;
и. Пушенето, внасянето на храни, алкохол и упойващи вещества в района на спортните
обекти и съоръжения е строго забранено;
й. Не се допуска влизането в спортни обекти с домашни любимци, с изключение на
кучета – водачи на хора с увредено зрение;
к. Ползващите спортните обекти са длъжни да изпълняват указанията на обслужващия
персонал относно хигиената, опазването на обзавеждането, уредите и спортните пособия;
л. Ползващите спортни обекти и съоръжения възмездно, заплащат съответната такса,
преди началото на тренировката, срещу издаване на финансов документ;
м. Всички нанесени щети на уредите и съоръженията, обзавеждането и материалната
база, се заплащат от спортните клубове и виновните лица.
РАЗДЕЛ ІV

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СПОРТ ЗА
ВСИЧКИ
Чл.17. 1. Спортните площадки, скейт и фитнес съоръжения, разположени в районите на
града се ползват безплатно за провеждане на спортни занимания и за активен отдих на
жителите и гостите на град Ямбол.
2. Определени спортни обекти, съоръжения и закрити плувни басейни, собственост на
община Ямбол се ползват възмездно, съгласно Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.
Чл.18.1. Спортните площадки, пъмп-трак пистите и скейт съоръженията
предназначени за деца над 8 години и възрастни.
2. Фитнес съоръжения са предназначени за деца над 12 години и възрастни.

са

Чл.19. Ползващите спортни обекти, площадки, скейт и фитнес съоръжение се
задължават да спазват следните изисквания:
а. спортното оборудване, което могат да носят /велосипеди, скейтбордове, тротинетки,
топки, ракети и спортни принадлежности/, да не уврежда имуществото и настилката и да са
съобразени със спортовете за които са предназначени площадките, пистите и съоръженията.
б. да вземат всички необходими и адекватни мерки за безопасност и сигурност,
гарантиращи собствения им и на останалите посетители живот и здраве и недопускане на
инциденти и други действия, нарушаващи общоприетите норми за морал и поведение.

в. пушенето, внасянето на алкохол и упойващи вещества в района на спортните обекти,
площадки, скейт и фитнес съоръжения е строго забранено;
г. да се съобразяват с удобството и сигурността на останалите посетители;
д. при ползването на скейт и фитнес съоръжения:
- начинаещите да започват от най-лесните съоръжения и постепенно да преминават към
по-сериозните;
- скейтбордисти и велосипедисти да избягват необмислено и рисковано каране;
- използването на допълнителна екипировка /каски, ръкавици, наколенки/ е
препоръчително.
е. да проверяват техническата изправност на съоръженията и оборудването, които
използват;
ж да не вдигат нарочен шум и да не пускат висока музика;
з. да носят отговорност за съхранението и опазването на личните си вещи от
посегателства;
и. да поддържат високи нива на хигиена при ползването на спортните обекти, площадки,
скейт и фитнес съоръжения;
й. при унищожаване на общинска собственост, намираща се на спортните обекти,
площадки и фитнес съоръжения, я възстановяват.
Чл.20. Не се допуска влизането в спортните обекти, писти и съоръжения с домашни
любимци.
Чл.21. Достъпът до спортните площадки, спортни и фитнес съоръжения е свободен и
безплатен, като цялата отговорност при ползването им се носи от ползвателите. Община Ямбол
не носи отговорност за материални и нематериални щети на ползвателите, настъпили при
тяхната експлоатация.
Чл.22. При необходимост от спешна медицинска помощ, пожари, аварии и за подаване
на сигнали при извършени нарушения на обществения ред на територията на спортните
обекти, площадки, скейт и фитнес съоръжения се използва тел.112 и/или тел. 046 681 109 дежурен община Ямбол.
Чл.23. Общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа дейност, Директора на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“ и
други упълномощени от Кмета длъжностни лица, упражняват контрол върху ползването и
достъпа до обектите и съоръженията предназначени за ползване за физическа активност,
физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност и свързаните с тях обслужващи
и спомагателни дейности – собственост на община Ямбол.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите Правила са приети на заседание на Общинската експертна комисия за
физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на
14.04.2021 г. с Решение № 2 от Протокол № 9.
§ 2. Настоящите Правила са приети на основание чл.7 от Наредбата за условията и реда
за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол (приета с
Решение № ХХ-15/25.02.2021 г. на общински съвет Ямбол).

