
Н А Р Е Д Б А  

за вътрешния ред и правилата за ползване на  
общинска Спортна зала в гр. Елин Пелин 

 

Приета с Решение №1601  по Протокол № 49/29.03.2007 г. на  Общински 
съвет гр.Елин Пелин 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Тази наредба урежда работното време, вътрешния ред и правилата за 

ползване на спортната зала в гр. Елин Пелин.  
 
2. Тя е задължителна за всички служители в залата, ръководителите и 

треньорите на спортните отбори, учителите и учениците от училищата към 
Община Елин Пелин, както и за всички други ползватели. 
 

ІІ. РАБОТНО ВРЕМЕ 
 

 3. Работното време на спортната зала е всеки работен ден от 7.30 ч. 
до 19.30ч.,  събота, неделя и почивните дни от 7.00 ч. до 20.00 ч. 

 
 4. Работното време на залата може да бъде удължавано извън 

посоченото в т.3 на наредбата, след предварително направена заявка или при 
неотложни тренировки на отборите, спортни, културни или други мероприятия. 

 
 5. За разпределяне на работата на залата се съставя седмична 

програма, която е съобразена със заявените нужди на СОУ „Васил Левски” – гр. 
Елин Пелин и другите училища, създадените групи към него – мажоретен 
състав, танцов състав, акробати, бойни изкуства, треньорите на отбори към 
общината. 

 6. Седмичната програма се съставя от ръководителя на спортната 
зала, въз основа на подадените предварителни заявки от учителите от СОУ „В. 
Левски” и останалите училищни заведения, ръководителите на групи и 
треньори. 

 
 7. Времето за започване на концерти, спектакли и други културни 

прояви се определя в седмичната програма. 
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ІІІ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛАТА 

 
 8. По време на провеждането на спортни и други мероприятия, 

учителите, учениците, ръководителите на отбори, спортистите и всички други 
ползватели на залата са длъжни да спазват правилата на настоящата наредба. 

 
 9. Всички са задължени да пазят и поддържат имуществото, реда и 

чистотата в сградата и околните пространства. 
 
10. Забранява се достъпът до залата на лица във видимо нетрезво 

състояние. 
 
11. Забранява се внасянето на храни и напитки в сградата. 
 
12. Забранява се тютюнопушенето. 
13. Използуването на спортната зала за други, неспортни цели , като 

събрания, концерти, вечеринки и др. да се извършва след съгласуване и 
получаване на разрешение от съответните органи на държавния санитарен 
контрол.  

 
14. Обособените помещения в сградата могат да бъдат отдавани под наем 

за спортни цели на физически и юридически лица по реда на Наредба №4 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 
15. Залата, съоръженията и уредите монтирани в нея могат да бъдат 

използвани свободно от всички желаещи, съобразено с изготвената седмична 
програма и след заплащането на таксите, съгласно Раздел VІ. на Наредбата. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ И 
НАЕМАТЕЛИТЕ В ЗАЛАТА. 

 
16. Всички ръководители на групи или отделни лица, на които е 

предоставено правото да ползват или е отдадена под наем за определен срок 
цялата зала или отделни помещения в нея са длъжни: 

 
- да познават и спазват правилата на тази наредба; 
 
- да използват залата съобразно нейното предназначение и без да създават 

пречки за останалите ползватели. 
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- да опазват наличната материална база и имущество с грижата на добър 

стопанин; 
 
- да спазват утвърдените норми за пожарна и аварийна безопасност, както 

и всички санитарно – хигенни изисквания, съгласно правилата на българското 
законодателство. 

 
- да заплащат определените от Общински съвет Елин Пелин наемни цени и 

такси за ползване на залата, съгласно Раздел VІ. 
 
17. Тренировъчната и състезателната дейност да се извършва само в  

подходящо спортно облекло и със спортни обувки, които не нарушават целостта 
или повреждат изградената специализирана настилка в залата. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА 
СПОРТНАТА ЗАЛА 

18. Ръководителят на спортната зала е длъжен: 
 
- да организира и осигурява нормалното фукциониране и експолатация на 

залата, като следи за спазване правилата на тази наредба и законните 
разпореждания на Кмета на Община Елин Пелин. 

 
 - да осигурява, съобразно предоставените му възможности, на 

учителите, учениците, ръководителите на отбори, спортистите и др. 
необходимите им работни помещения, оборудване със спортни съоръжения и 
пособия. 

 
 - да организира спазването от всички ползващи залата на ред и 

дисциплина, безопасността на труда, противопожарните и аварийни правила, 
както и всички разпоредби за хигиена и безопасност на ползването. 

 
 19. Ръководителят на залата е длъжен да подсигури присъствието на 

медицински екип за оказване на първа помощ при провеждане на официално 
организирани масови спортни и др. мероприятия, както и готовност за оказване 
на първа медицинска помощ по време на учебни занятия и тренировки. 
 

 20. Ръководителят на залата има право: 
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- да съставя фиш за налагане на глоба, съгласно правилата на настоящата 
наредба. 

 
 - да не допуска в залата лица, които не спазват установените в тази 

връзка правила за ползване и забрани, както и лицата, които не са заплатили в 
срок и по надлежния ред наложената им санкция - глоба. 

 
 - да инициира и провежда мероприятия за развитие и популяризиране 

на спортната и културна дейност за задоволяване на потребностите на  
обществото, като състезания, концерти, събрания и др. 

  
VІ. НАЕМНИ ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

 
 21. За използване на спортната зала и съоръженията в нея лицата 

заплащат следните такси: 
 - за провеждане на тренировки за всички видове спорт (футбол, 

волейбол, баскетбол, и др. любителски спортове) – 2 (два) лв./час на човек; 
 
 - за игра на тенис на корт – 10 (десет) лв./час за двама души; 
 - за кик бокс – 10 (десет) лв./човек – играят от 4 до 6 човека. 
 
22. Таксите се заплащат на ръководителя на залата или определено от него 

лице, за което същият издава квитанция.  
 
 23. Ръководителят на залата е длъжен да отчита събраните такси 

ежеседмично, пред главния счетоводител на общината, като внася събраните 
суми в бюджета на общината. 

 
 24. Клубните отбори, финансирани от бюджета на Община Елин 

Пелин, използват залата безплатно. 
 25. С изрична Заповед, Кмета на Община Елин Пелин, определя 

структори на бюджетна издръжка, които ще ползват залата при преференциални 
условия. 

 
 26. За използването на залата за турнири от други клубни отбори, за 

събрания и мероприятия, организирани от други физически и юридически лица, 
както и за предоставянето на отделни помещения в нея се сключва договор за 
наем с Община Елин Пелин, съобразно следните наемни цени: 

 
 - за отдаване под наем на цялата зала – 300 (триста) лв. на ден; 
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 - за отдаване под наем на отделно обособено помещение – 5 (пет) 

лв./кв. м. на месец. 
 

VІІ. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 27. За нарушение на установените правила по Раздел ІІІ. и Раздел ІV. 

от Наредбата, на всеки ученик, учител, треньор, спортист или др. ползвател на 
залата, се съставя фиш за глоба в размер на 20 (двадесет) лева, освен в случаите, 
когато нарушението подлежи на друг вид санкция по силата на закон или друга 
разпоредба. 

 
28. Фишът се съставя от ръководителя на залата или от представител на 

охраната в два екземпляра, като единият от тях се връчва срещу подпис на 
глобеното лице, а другият се предава на Главния счетоводител на Община Елин 
Пелин. 

 
29. Глобено лице е длъжно в срок от пет дни, считано от деня на съставяне 

на фиша, да внесе сумата от наложената му глоба по сметката на Община Елин 
Пелин. 

30. В случай, че лицето не заплати наложената му глоба в срок му се 
отнема правото да ползва спортната зала и съоръженията в нея. 

 
31. При повреждане на имущество или нанасяне на други вреди в 

спортната зала, виновното лице носи имуществена отговорност, съгласно 
законодателството на РБ. 
 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

32. Контролът и координацията по спазването на тази наредба се възлага 
на Кмета на Община Елин Пелин, в чийто правомощия е назначаване и 
освобождаването на ръководителя на Спортна зала гр. Елин Пелин. 

 
33. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА. 
 
Протоколчик:                                                  Председател ОбС : 
/М. Андреева/                                                   /Тр. Цветанов/ 
 
 
                                                                            Зам. председател: 
                                                                            /П.Сотиров/ 
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