ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА СТАДИОН „ВИВАКОМ АРЕНА ‐
ГЕОРГИ АСПАРУХОВ“ ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ И
РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

I.

ВЪТРЕШЕН РЕД ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Посетителите на спортни и развлекателни мероприятия провеждани в обекта са
длъжни:
1. Да влизат на стадиона само от входовете, отбелязани върху закупените от тях билети
за еднократно посещение или сезонни билети, както и да заемат точно
определените върху тях места на трибуната, в т.ч. при строго спазване на
отбелязаните върху билета сектор, блок, ред, място;
2. Да оказват пълно съдействие на длъжностните лица натоварени с осъществяването
на пропускателния режим и проверката на зрителите при влизането им на стадиона;
3. Да се съобразяват с отправените им разпореждания и указания относно
настаняването на трибуната от страна на компетентните длъжностни лица по т.2;
4. Да предоставят възможност за проверка на личния си багаж и облекло за
предотвратяване внасянето на забранени предмети, брандиране със забранени
знаци, символи или лозунги, пиротехнически средства и материали, както и да
оказват пълно съдействие на органите на реда в случай на необходимост да бъдат
тествани със специални технически средства за употреба на алкохол, наркотични или
упойващи вещества;
5. Да носят и да предоставят за проверка лична карта или друг документ за
самоличност, който надлежно да предоставят на длъжностните лица по т.2.;
6. Да не се струпват и да не престояват без причина по пътеходите и площадките,
отредени за подход към отбелязаните на билетите им места за настаняване на
стадиона.

На посетителите се забранява:
1. Влизането на стадиона с използван билет за еднократно посещение или чужд
сезонен билет;
2. В случай че са пълнолетни, посещение на футболен мач с билет за деца, издаван за
посещения в „Семеен сектор“;
3. Не се допуска посещение на футболен мач в „Семеен сектор“ от пълнолетни лица,
които не са подписали декларации в качеството си на придружители на
непълнолетни;
4. Не се допуска влизането на стадиона в нетрезво състояние или под въздействието на
алкохол или други упойващи или наркотични вещества, както на лица в неадекватно
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състояние или с агресивно поведения спрямо длъжностните лица или останалите
зрители;
5. Забраняват се всякакви прояви на вербална или физическа агресия, спрямо
останалите посетители, както и всякакви действия, имащи за цел или последствие
нарушаване на обществения ред или смущаване на останалите посетители на
стадиона;
6. Забранява се създаването на каквито и да било пречки за зрителите да наблюдават
спокойно и безпрепятствено футболната среща, създаването на заплахи за техния
живот или здраве, предизвикването на конфронтация с останалите зрители,
стюардите, други длъжностни лица ангажирани с провеждането на футболната
среща или органите на реда;
7. Не се допуска посещение на футболен мач на лица, облечени с дрехи или носещи
артикули или агитационни материали, знамена, транспаранти и др. проповядващи
насилие, или съдържащи обидни или дискриминационни лозунги.
8. По време на провеждане на футболната среща се забранява стоене прави от страна
на зрителите, настанени в секторите, оборудвани със седящи места, както и
стъпването, качването и изправянето върху седалките, освен в предварително
оповестените от страна на клуба сектори и зони;
9. По време на провеждането на футболен мач се забранява окачването на знамена,
транспаранти, агитационни материали и др. пречещи на видимостта на зрителите,
изпълнение на функциите на органите, ангажирани с реда и сигурността на стадиона
или закриващи реклами, информационни табели, подходи към входове и изходи и
др., или нарушаващи вътрешното оформление на сектора освен в предварително
оповестените от страна на клуба сектори и зони;
10. Забранява се използването на пиротехнически средства, взривни вещества от
всякакъв характер, съоръжения или средства за произвеждане на шум извън
допустимите норми, музикални инструменти, усилвателни уредби и др., освен в
предварително оповестените от страна на клуба сектори и зони;
11. Забранява се заемането на места различни от отбелязаните на входния билет на
зрителите;
12. Забранява се предоставянето на трети лица на поименни сезонни билети от техните
притежатели;
13. Забранява се замърсяването на сектора с отпадъци, рисуването със спрейове, бои
или други материали, унищожаването на имуществото в секторите и нарушаването
на правилата за противопожарна охрана и безопасност;
14. Забранява се навлизането на пистата или футболния терен, покачването или
прескачането на предпазните огради към терена или между отделните зони в
секторите, нерегламентирано движение между отделните зони, преодоляване на
прегради извън определите за това места, стоене по пътеходите по време на
футболната среща, безпричинно движение по пътеходите или между редовете в
сектора, прескачането на редове и др.;
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15. Задължават се зрителите да следват инструкциите и разпорежданията на стюардите
или другите компетентни длъжностни лица, ангажирани с провеждането на
футболната среща;
16. Задължават се зрителите да спазват пътеходите и схемите за влизане, престой или
напускане на стадиона в съответствие с разположението на местата отбелязани на
входните билети;
17. Задължават се зрителите да представят входните си билети при поискване от страна
на компетентните длъжностни лица, ангажирани с провеждането на футболната
среща;
18. Задължават се зрителите да спазват правилата за евакуация в случай на нужда,
противопожарните правила, както и хигиенните норми и правила установени за
територията на стадиона;
19. Задължават се зрителите да спазват действащото законодателство в Република
България по време на посещение на футболните срещи и по–специално
нормативните разпоредби на Закона за опазване на обществения ред при
провеждане на спортни мероприятия.
20. Забранява се носене на знамена, плакати и транспаранти, на които са изобразени
текстове, изображения, абревиатури и символи, подтикващи към омраза и насилие,
съдържащи обидни квалификации или олицетворяващи идеологии, обявени за
противозаконни;
21. Забранява се нахлуване на спортния терен, паленето и поддържането на огън;
хвърлянето на предмети; носенето на маски и други затрудняващи разпознаването
действия за напълно прикриване на лицето или на части от него, отправянето на
ругатни, други неприлични изрази, жестове и поведение, които са особено вулгарни,
както и изрази и скандирания, насаждащи омраза на расова, етническа или
религиозна основа, носенето на оръжие и предмети, които могат да се използват
като оръжие; боеприпаси; спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи
вещества; сигнални ракети, взривни устройства, пиротехнически изделия и други
общоопасни средства, отделни техни съставки; наркотични и други упойващи
вещества, както и други вещества и предмети, които могат да бъдат опасни за живота
и здравето на околните, предизвикване или участие в сбивания, посегателство над
състезатели, съдии, полицейски органи или други ангажирани с организацията, със
сигурността или с безопасността длъжностни лица, както и спрямо медицински лица,
журналисти, фоторепортери и оператори, унищожаване или повреждане на
имущество;
22. Забранява се блокирането на аварийните входове на оградата към терена с
транспаранти или други материали от хореография;
23. Допускането на посетители вътре в спортното съоръжение започва след указания
час, в който се отварят всички входове и охраната е заела своето място. Напускането
на стадиона става в рамките на максимум един час след края на футболната среща.
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II.
САНКЦИИ
1. Контрола по спазването на настоящия правилник в пределите на спортното
съоръжение се осъществява от специално оторизирани длъжностни лица от клуба
или външни охранителни структури, действащи на стадиона по силата на договор и
по задание на клуба, а извън пределите на спортното съоръжение в спортната зона
освен от изброените лица и от компетентните органи от състава на МВР.
2. Лицата, натоварени с опазването на реда по време на провежданите в спортното
съоръжение мероприятия, следва да бъдат облечени в съответните униформи,
подробно описани и визуално представени в Приложение 1 към настоящия
правилник и носят следните отличителни знаци и символи:
 жилетки, с логото на ЛСФК и номер, кореспондиращ с номера на баджа,
надпис ЛСФК СЕКЮРИТИ на кирилица или латиница

4

3. Длъжностните лица по предходната точка имат следните правомощия:
3.1. Да осъществяват проверка на документите за самоличност на зрителите, да
осъществяват проверка на билети за еднократен достъп и сезонни билети за вход на
стадиона, да изземват нередовни, фалшиви, подправени или невалидни по друга
причина билети от зрители, които правят опит да си послужат с тях за влизане на
стадиона, да изземват поименни сезонни билети, от зрители, които не са техни
собственици и са направили опит да си послужат с такива за влизане на стадиона, да
осъществяват проверка за внасяне на забранени вещества и предмети чрез
претърсване и други позволени от ЗЧОД и настоящия правилник законни средства и
способи, да осъществяват проверка с технически пособия на зрители, за които има
предположение че са употребили алкохол, наркотични или други упойващи
вещества, да не допускат влизането на стадиона на лица които се намират в
състояние, което противоречи на разпоредбите на настоящия правилник или
действащите нормативни актове или които носят забранени предмети, вещества,
символи и др., да изземват забранени предмети, вещества, транспаранти, облекла и
др., внасянето на които е забранено, да прилагат физическа сила и да ползват
специални технически и помощни средства в рамките на правомощията, които
притежават съгласно разпоредбите на ЗЧОД, в случай че това се налага за
осъществяването на функциите им.
4. Санкциите за нарушение на правилата заложени в настоящия правилник са,
„отстраняване от спортното съоръжение“, „отстраняване от спортното съоръжение и
предаване на компетентните органи от МВР“ за налагане на съответните
административни санкции по реда на ЗООРСМ или по реда на НПК, в случай че се
констатира извършването на деяние, за което съществуват достатъчно основания да
се предположи че съставлява престъпление по смисъла на НК, „налагане на забрана
за посещаване на спортното съоръжение“ за срок от една година, три години или „до
живот“.
5. Санкциите, „отстраняване от спортното съоръжение“ и „отстраняване от спортното
съоръжение и предаване на компетентните органи на МВР“ се налагат по преценка
на съответните длъжностни лица, назначени или наети по силата на договор от
страна на клуба за опазване на реда по време на провежданите мероприятия на
спортното съоръжение.
6. Санкцията „забрана за посещение на спортното съоръжение“ се налага с мотивирана
заповед на Изпълнителния директор на клуба.
7. За извършени нарушения на разпоредбите на настоящия правилник нарушителите
се наказват , както следва:
7.1.
7.2.
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За нарушения на правилата по т.2, 3, 4, 5, 6, санкцията е извеждане от
спортното съоръжение. При Рецидив, отстраняване за 1 г.
За нарушения на забраните по т.1, 2, 3, 12, 13 санкцията е „отстраняване от
спортното съоръжение“ При Рецидив, отстраняване за 1 г.

7.3.
7.4.

7.5.

За нарушения на забраните по т . 4, 6, 6, 7, 8, 9 санкцията е „отстраняване от
спортното съоръжение. При Рецидив, отстраняване за 1 г.
За нарушения на правилата по т.10, 11, 14, 15,19, 20, 21 санкцията е
„отстраняване от спортното съоръжение, предаване на органите на МВР и
„лишаване от право за посещение на спортното съоръжение за срок от 2
години до живот“
За нарушения на правилата по т. 13, 16, 17, 18, санкцията е „отстраняване от
спортното съоръжение

8. Създава се регистър на лицата, на които е наложена забрана за посещение на
спортното съоръжение по реда на този правилник или на ЗООРСМ, в който се
записват имена и лични данни на лицата, създаващи възможност за идентифициране
на същите от съответните длъжностни лица и осъществяване на наложените забрани.
9. Забранени вещи и предмети, иззети от компетентните длъжностни лица, се
предават на органите на МВР или на изпълнителния директор на клуба след
съставянето на съответния протокол в съответствие със ЗЧОД.
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