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И Н С Т Р У К Т А Ж

за безопасност при ползване на водни площи

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОЛЗУВАЩИ ВОДНИТЕ ПЛОЩИ

(1) П о сет и т ел и т е  на в о д н и те п л ощ и  са дл ъ ж н и :

1. да се къпят само в разрешените от кметството водни площи;

2. да не претоварват плавателните съдове извън допустимите норми на 
човекоподемност и товароподемност;

3. да не скачат от лодките, катерите и водните колела, както и от непригодените 
за тази цел брегови съоръжения;

4. да не се доближават до движещи се (а в реките и до закотвени) плавателни 
съдове;

5. да не се движат с лодки и други плавателни съдове в районите, определени за 
къпане;

6. да не изместват и да пазят от повреждане знаците, сигналните средства и 
спасителните съоръжения на спасителната служба, какго и съоръженията, 
оставени за оказване помощ на пострадали лица;

7. да не блъскат другите посетители във водата и да не извършват други груби 
действия спрямо тях;

mailto:mariyanaangelova717@gmail.com


8. да спазват всички изисквания на този правилник и правилника за вътрешния 
ред на съответната водна площ и флаговата сигнализация и да не плуват зад 
ограничителните плаващи знаци;

9. да викат за помощ само при действителни инциденти;

10. да играят с топка и участвуват в други игри само в определените за тази цел 
места, без да безпокоят останалите посетители;

11. да не замърсяват водата и брега;

12. да оставят превозните средства само на определените места и паркинги и да 
не ги мият в къпалите места или в близост до тях;

13. да се подчиняват на нарежданията на личния състав на водносиасителните 
станции, постове и дежурни по водни бази.

(2) Г раж даните са длъж ни:

1. Да не допускат малолетните и непълнолетните си деца да се къпят в 
забранените или неохранявани от водноспасителни постове водни площи.

2. Да не допускат в къпалните места деца под 10-годишна възраст, които не се 
придружават от по-възрастни лица. Къпането па деца под 10 г. да става под 
контрола на придружаващите ги лица.

3. Да спазват флаговата сигнализация, както следва:

1. бял флаг - къпането е разрешено; водната повърхност е спокойна или 
вълнението е слабо и незначително;

2. червен флаг - къпането е опасно и частично ограничено или разрешено само в 
определени участъци: вълнението е около 3-4 бала, водата е по-студена от 16 
градуса по Целзий, има голям брой новообразу вани и неозначени дънни ями или 
са налице други опасности; забранено е ползуването на водни колела, надуваеми 
лодки, дюшеци и др.;

3. черен флаг - къпането е забранено; влизането във водата е изключително 
опасно, а възможностите за оказване на помощ чрез извличане са много 
ограничени; вълнението е над 4 бала, има иоривист опасен вятър, силно и 
непреодолимо чрез плуване течение или са налице други, изключително опасни 
метеорологичн и условия:

4. липса на флаг или спуснат ниско черен флаг на вишката на спасителния пост - 
участъкът от плажа не се охранява поради приключване на работното време или 
преустановяване на спасителната дейност по други причини.



(3) Забранява се къпането

1. на лица, намиращи сс в нетрезво състояние или страдащи от епилептични 
припадъци, сърдечни, кожни и други противопоказни заболявания.

2. Забранява се къпането на лица над 5-годишна възраст, които не са облечени е 
къпални гащета или костюми.


