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I.  Изисквания по отношение на оформлението и съдържанието на Програмата 

за организацията на водноспасителната дейност (програмата): 

1. При разработката на програмата е необходимо да се съобразявате с всички 

изисквания на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните 

площи. Обръщам Ви специално внимание, че в периода 1 юли - 31 август за 

охраняваните части от прилежащата акватория се предвижда и осигурява максимално 

обезопасяване.  

2. На заглавната страница на програмата се поставя надпис: „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.  

3. На всяка от останалите страници от програмата се поставя надпис в долен ляв 

ъгъл „За концедента / наемодателя:” и надпис в долен десен ъгъл „За концесионера / 

наемателя:” и програмата се подписва от лицето, представляващо концесионера / 

наемателя, съгласно неговата търговска регистрация. 

4. Към програмата се прилагат всички разрешителни от Изпълнителна агенция 

"Морска Администрация" относно водните коридори или се представят допълнително. 

II. Изисквания по отношение на оформлението и съдържанието на Схемата за 

охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и 

разположението на спасителните постове (схемата): 

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

хартия формат А4 или АЗ и чертежът да съдържа: 

1. На чертежа се поставя надпис: „Схема за охраняваните части от прилежащата 

към морски плаж  акватория и разположението на спасителните постове за 

летен сезон на……година“ 

2. Границите на морския плаж, изчертани с червен цвят и съгласно координатите 

им; 

3. Спасителните постове, с последователна номерация, които се разкриват на 

разстояние до 100 м брегова ивица на водна площ, подлежаща на максимално 

обезопасяване; 

4. Необходимо е да бъдат поставени котировки на всички отделни дължини по 

целия морски плаж, ширините на водните коридори както и тяхното предназначение; 

5. Върху схемата се показва местоположението на медицинския пункт (на водни 

площи, които се охраняват от един до пет спасителни поста) и/или реанимационния 
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пункт (на охранявани плажни ивици с дължина от 1 до 3 км), като има предвиден 

подвижен реанимационен екип, описан в програмата; 

6. Линията на охраняваната част от прилежащата акватория (в 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; 

7. Линиите, които ограничават водните коридори (в син цвят надпис ”воден 

коридор“); 

8. 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; 

9. Фирмата на концесионера / наемателя, подпис на представляващото лице, 

съгласно неговата търговска регистрация, фирмен печат и дата;  

10. Броят на предвидените спасителни постове в програма за организацията на 

водноспасителната дейност да съответстват на броя спасителни постове, предвидени в 

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

чл. 13, ал. 3. 

III.  Във връзка с изискванията на чл. 10, ал. 6 от НВДОВП концесионерът/ 

наемателят на морски плаж, трябва да уведоми посетителите му, чрез поставяне на 

указателна табела за етапното обособяване на участъци с максимално обезопасяване, 

като постави на видно място схемата за охраняваните части от прилежащата към 

морския плаж акватория и разположението на спасителните постове за съответния 

летен сезон. 

IV.  Програмата за организацията на водноспасителната дейност, придружена от 

схемата за охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и 

разположението на спасителните постове се представя в два екземпляра в 

Министерство то на туризма, с придружително писмо в срок до 31 март. 

При неспазването на нормативно определения срок, ще считаме, че 

съответния морски плаж не е обезопасен на степен максимална през целия летен 

сезон. 
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