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Настоящите изисквания са разработени за създаване на общи и подробни правила за 

съдържанието на програмата за организацията на водноспасителната дейност, придружена от 

схема за охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и разположението 

на спасителните постове (Програмата), съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и 

обезопасяването на водните площи (НВСДОВП) и Наредбата за плаването и граничния режим 

във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на 

Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за 

спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях 

(Наредбата за плаването и граничния режим), които ще представляват критерии при 

съгласуването на програмите от министъра на туризма. 

Програмата се представя за съгласуване в Министерството на туризма в срок до 31 март 

на всяка календарна година. 

При неспазването на нормативно определения срок, ще се счита, че съответния 

морски плаж е необезопасен през целия летен сезон. 

Проектът на програмата се внася с придружително писмо в Министерството на туризма 

за разглеждане и съгласуване, като се представя в 3 /три/ екземпляра, всеки в отделна папка, 

подписани на всяка страница от представляващото концесионера/наемателя лице, съгласно 

търговската регистрация, със следното съдържание: 

1. Заглавна страница 

2. Програма 

3. Схема (Графична част) 

 

1. Заглавна страница 

Съдържа следния текст: 

 „Програма за организацията на водноспасителната дейност, придружена от  схема 

за охраняваните части от прилежащата към морски плаж „……………..“ 

акватория и разположението на спасителните постове за летен сезон на …….. 

година“, а в горния десен ъгъл се разполага следния надпис:        

 

Съгласувам: ............................ 

Министър на туризма 

 

 концесионер/наемател 

 подпис 

 печат 
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2. Програма 

Описват се: 

 концесионер/наемател; 

 номер на договор, дата на сключване, срок на договора за концесия/наем; 

 обща площ, активна плажна площ и дължина на бреговата линия, съгласно данните в 

договора за концесия/наем; 

 граници на морския плаж; 

 съседни морски плажове; 

 описват се преместваеми обекти и съоръжения за водно спасяване и обезопасяване на 

прилежащата акватория (спасителни постове и/или спасителни станции) и здравно и 

медицинско обслужване (медицински и/или реанимационни пунктове), съгласно чл. 18 от 

НВСДОВП.  

 описва се окомплектоване и оборудване на спасителните постове/станции, на 

медицинските/реанимационните пунктове и подвижните реанимационни екипи, съгласно 

чл. 13, чл. 14 и чл. 18 от НВСДОВП. 

 описва се вид и местоположение на указателните и информационни табели, съгласно чл. 

9, ал. 2 от НВСДОВП. 

 описва се работно време на водноспасителната, медицинската служба. 

 описва се етапното разкриване на спасителните постове. 

* В обяснителната записка да се запише, че е осигурен подвижен реанимационен екип 

или ще бъде сключен договор с такъв, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 от НВСДОВП. 

* Към програмата се прилагат всички разрешителни от Изпълнителна агенция 

"Морска Администрация" относно водните коридори или се представят 

допълнително. 

* В периода 1 юли - 31 август за охраняваните части от прилежащата акватория се 

предвижда и осигурява максимално обезопасяване. 

*  Концесионерът/наемателят на морския плаж е необходимо да постави указателни табели 

за етапното обособяване на участъци с максимално обезопасяване, във връзка с 

изискванията на чл. 10, ал. 6 от НВДОВП. 

 

3. Схема (Графична част) 

Схемата е необходимо да се изработи в подходящ мащаб върху един бял лист хартия 

формат А4 или А3 и чертежът да съдържа: 
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 заглавие: „Схема за охраняваните части от прилежащата към морски плаж 

„……………..“ акватория и разположението на спасителните постове за летен 

сезон на …….. година“ 

 мащаб 

 границите на активната плажна площ, изчертани с червен цвят, съобразно координатите 

по договор; 

 местоположението на Черно море; 

 линията на охраняваната част от прилежащата акватория, изчертана със син цвят, която 

включва зоната на спасяване и която на място се означава с близкостоящи оранжеви 

плаващи знаци, поставени успоредно на брега на разстояние помежду им от 30 до 50 м, 

до 100 м от бреговата линия и при дълбочина до 2 м; 

 линиите, които ограничават водните коридори със записана тяхната ширина и 

отстоянието им от границите на съседните плажове, съобразени с Наредбата за плаването 

и граничния режим, изчертани със син цвят и надпис „воден коридор за: ветроходни 

плавателни средства или за моторни плавателните средства или за плавателните 

средства, задвижвани с човешка сила или за моторно-ветроходни плавателни 

средства“, съгласно чл. 1 от Наредбата за плаването и граничния режим; 

 спасителните постове, с последователна номерация, които се разкриват на разстояние до 

100 м брегова ивица на водна площ, подлежаща на максимално обезопасяване, съгласно 

чл. 11, т. 1 от НВСДОВП; 

 местоположението на медицинските пунктове или реанимационните пунктове, 

изчертани с червен цвят, съобразени с чл. 18 от НВСДОВП; 

 броят на предвидените спасителни постове в програма за организацията на 

водноспасителната дейност да съответства на броя спасителни постове, предвидени в 

схемата за преместваеми обекти и съоръжения, в т. ч. допълнителна търговска площ по 

чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК; 

 необходимо е да бъдат поставени дължините на всички отделни участъци по протежение 

на цялата брегова линия, като техния сбор да е равен на дължината на бреговата линия, 

записана в договора; 

 поставените пояснителни надписи не трябва да затрудняват читаемостта на линиите, 

точките и данните за площите; 

 Таблица върху чертежа, с изброени номерираните спасителните постове и дата за 

поетапно откриване и закриване на всеки пост през настоящия летен сезон, в зависимост 

от конкретните особености на морския плаж; 
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 Легенда – съдържа описание на всеки графичен знак, площ и надпис от схемата; 

 концесионер/наемател, подпис на представляващото лице, фирмен печат и дата, 

проектант. 

 

 

 

http://www.tourism.government.bg/

