
Проект! 
 

§1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения; 

1. Създава се нова алинея 7  

 „(7) При подадени две или повече искания за ползването на един и същи спортен 

обект, след Решение на Общински съвет, кметът на общината сключва договори за 

ползване с клубовете при съгласуван между тях график за осъществяване на учебно-

тренировъчна и състезателна дейност, като се предвидят условията за ползване на обекта, 

части от него или съоръженията от други спортни организации и граждани за постигане на 

целите на физическото възпитание и спорта.“ 

 

§2. В чл. 9, т. 2  се променя абревиатурата в изречението и придобива следния вид – 

от МФВС  става ММС 

 

§3. чл. 23 се променя и придобива следния табличен вид;  

 

 

№ Вид Почасово ползване лева / 

астрономичен час 

I. Закрити спортни имоти (комбинирани и специализирани) 

  Зали за спорт 20.00 лв. 

II. Открити спортни имоти и съоръжения 

1.  Официален футболен терен стадион “Локомотив“ 

(естествена трева) 

                                   

200.00 лв. 

 

2. Изкуствен терен на стадион „Локомотив“ 100.00 лв. 

3. Тренировъчен терен (естествена трева)   50.00 лв. 

4. Оветление изкуствен терен на стадион „Локомотив“   25.00 лв. 

5. Естествен терен на стадион с.Зверино 50.00 лв. 

6. Тенис корт (шамот)     10.00 лв. 

7. Площадки за хандбал, баскетбол, волейбол, футбол на 

малки вратички, тенис на корт с изкуствена настилка 

20.00 лв. 

8. Лекоатлетическа писта (200 м.) 1.50 лв. 

9. Сектор за скок на височина 1.50 лв. 

10. Сектор за скок на дължина 1.50 лв. 

11. Осветление на спортната площадка изкуствена настилка 10.00 лв. 

12. Площадки за хандбал, баскетбол, волейбол, футбол на 

малки вратички с асфалтова настилка 

5.00 лв. 

13. Фитнес на открито     5.00 лв. 

14. Площадка за бадминтон 5.00 лв. 



15. Площадка за автомоделни спортове 5.00 лв. 

III. Административни и други специализирани помещения 

1. Треньорски стаи 10.00 лв. 

2. Санитарни възли (бани, тоалетни), други обслужващи 

площи 

20.00 лв. 

3. Сауна стадион „Локомотив“ 10.00 лв. 

 

 

§ 4. Добавя се нов чл. 23а със следния текст:  

 

„чл. 23а Месечни наемни цени за почасово ползване на имоти със спортно 

предназначение – общинска собственост от спортни клубове, развиващи дейност на 

територията на Община Мездра се определят в зависимост от функционалното им 

предназначение, както следва:“ 

 

№ Вид Почасово ползване лева / 

астрономичен час 

I. Закрити спортни имоти (комбинирани и специализирани) 

1. Зали за спорт  2.00 лв. 

II. Открити спортни имоти и съоръжения 

1. Естествен официален терен на стадион „Локомотив“ 15.00 лв. 

2. Изкуствен терен на стадион „Локомотив“ 10.00 лв. 

3. Тренировъчно игрище (естествена трева)   5.00 лв. 

4. Естествен терен на стадион с. Зверино 10.00 лв. 

5. Тенис корт (шамот)   5.00 лв. 

6. Площадки за хандбал, баскетбол, волейбол, футбол на 

малки вратички, тенис на корт с изкуствена настилка 

5.00 лв. 

7. Площадки за хандбал, баскетбол, волейбол, футбол на 

малки вратички с асфалтова настилка 

3.00 лв. 

8. Площадка за бадминтон 1.00 лв. 

9. Площадка за автомоделни спортове 1.00 лв. 

III. Административни и други специализирани помещения 

1. Треньорски стаи   1.00 лв. 

2. Санитарни възли (бани, тоалетни), други обслужващи 

площи 

              2.00 лв. 

 
 


