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П РА ВИЛНИК  

 

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА СТАДИОНА В С. РИЛЦИ 

Стадиона, намиращ се в с. Рилци е публична общинска собственост и 
се ръководи от "Правила за реда за ползване, стопанисване и управление", 
изготвени на база изискванията на: 
1. Закон за физическо възпитание и спорт. 
2. Закон за общинската собственост. 
3. Правилника за организация и управление на бюджетна дейност “Спортни 
имоти”, приет с Решение №241 от Протокол №14 от 10.11.2006г. на Общински 
съвет - Благоевград 

РЕД И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТАДИОНА НА С.РИЛЦИ 

1. Стадиона в с. Рилци    се ползва за  тренировки и състезателни дейности от 
правоимащите в съответствие с Правилата  за   неговото    стопанисване и 
управление, приети от Общински съвет - Благоевград. 

2. Базата се обгрижва, управлява и стопанисва от БД "Спортни 
имоти". Получилите право да ползват двете игрища съобщават 
своевременно датите и часовете на тренировките и състезанията от 
първенството в което участват, т.е. в БД "Спортни имоти" се изготвя график за 
всеки месец. Графика се поставя на видно място от отговорника на обекта. 

3. Ползването на стадиона е безвъзмездно и възмездно  по цени, 
съгласно Приложение №1, №2 и №3 от Правилата за 
стопанисване на игрищата заедно. 

4. Получилите право да ползват игрищата в с. Рилци внасят 
необходимата   такса   най-късно   3   дни   преди   датата   на 
състезанието, тренировката или мероприятието   в  касата  на  БД  "Спортни   
имоти", освен в случаите, когато това е решено по друг начин с предварителен 
договор и заплащане. 

5. Преди състезанието ползвателите предоставят на отговорника 
на обекта или на упълномощеното от управителя лице на стадиона  
фактурата с която е внесена такса.  

 6. Всички ползватели са длъжни при ползването на игрищата на стадиона 
да спазват необходимите норми за безопасност, поддържането на хигиената, 
вътрешния ред, както и да полагат грижите на добър стопанин. 

 7. При   констатирането   на   материални   щети   от   страна   на 
ползвателя и неговите фенове, след състезанието същия е длъжен    да    ги    
отстрани,    възстанови    или    заплати    в действителния им размер. 
Нанесените щети от гостуващия отбор са за сметка на домакина. 
    8. Удостоверяването на   насените материални щети се урежда с 
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протокол изготвен от отговорника на обекта и представител на 
съответния ползвател. 
    9. Отговорника на обекта следи за правилното експлоатиране и 
поддръжка на спортната база. 
   10. Всички   ползватели   са   длъжни   да   определят   персонален 
отговорник, който да кореспондира с управителя или дежурния за дадената 
проява, с който да се обсъждат исканите и спорни въпроси.  

11. При системно нарушаване на настоящия правилник от страна на 
ползвателите същите ще бъдат санкционирани с отнемане на частично или 
изцяло определеното им време за ползване.  
    12. Не се допускат до съоръженията на стадиона в село Рилци организации и 
спортни клубове, които имат задължения към БД “Спортни имоти” – Благоевград и 
към Община Благоевград. 

13. Използването на терените е за времето - 30 мин. преди самата 
срещата и 30 мин. след нея. Ползването на съблекални и топла вода на 
душовете - 30 мин. преди и 30 мин. след срещата.  

14. Времетраенето на една тренировка е 90 мин. 
15. Таксата за ползване на стадиона в с. Рилци за тренировки и  футболни 

срещи от първенството на дадена група включва: 
-Използването на един от двата терена 
-Ползването  на един от терените  за тренировката предхождаща 

официалната среща може да става само когато атмосферните условия 
позволяват това, за да не се влоши състоянието на тревното покритие преди 
официалния мач. 
    16. Организацията на футболните срещи и мероприятия, контрола, охраната и 
продажбата на билети е задължение на футболните клубове и организаторите. 
За целта дежурния за проявата от БД "Спортни имоти" предава ключовете от 
входните врати и съблекалните на отговорника на дадения клуб, който 
след приключване на проявата му ги връща. 
    17. Разполагането   на   рекламни   пана   и   осъществяването   на всякакъв   
вид   реклама   в   рамките   на   обекта,   става след съответното заплащане по 
правила и цени определени от Кмета на община Благоевград. 
    18. Ползвателят е длъжен сам да постави рекламните пана, след като 
представи фактура за платена такса на отговорника на обекта или 
упълномощен от управителя лице. 
    19. Търговците, собственици на преместваеми търговски обекти 
разполагат същите по изготвен план  на Управителя на БД "Спортни имоти", 
след като внесат определената за това такса.                                
    20. Ползвателите нямат право да предоставят определеното им време на 
трети лица или клубове и да осъществяват друга дейност без 
предварително разрешение на Управителя на БД "Спортни имоти". 
    21. Във времето извън изготвените графици терените може да се 
предоставят за състезателна дейност на национални организации и клубове 
регистрирани извън територията на Община Благоевград, възмездно по 
съгласно определените цени. 
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    22. Във времето неангажирано със спортни мероприятия или състезания на 
спортните клубове БД "Спортни имоти" може да предоставя терените за 
организиране на други мероприятия при условия за опазване на тревното 
покритие. Ползването е възмездно по цени определени в Приложение № 3. 

Настоящият правилник за вътрешния ред на стадиона в с.Рилци е 
изготвен на базата на чл. 9, ал. (3) от Правилника за организация на БД 
"Спортни имоти". 

 
 
 
Валери Миков 
Управител на БД “Спортни имоти” 
 
 

 


