
 
                                                       

 
И Н С Т Р У К Т А Ж 

ВЪВ  ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ  НА БЕЗОПАСНИ  УСЛОВИЯ 
  в изпълнение на Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяването на водните площи ,с цел 
осигуряването на безопасността на водните обекти и предотвратяването на инциденти и нещастни 

случай  в град Търговище 
 

Задължения и отговорности на родителите: 
1.Забранява се къпането във всички водни обекти на територията на Общината, освен в разрешените по 
реда на чл.4 и чл.5 от Наредбата. 
2. Посетителите на открити водни площи са длъжни: 

1. да се къпят само в зоната на спасяване на максимално обезопасените открити водни площи и да 
не преминават зад ограничителните жълти плаващи знаци; 

2. да спазват флаговата сигнализация; 
3. задължително да обличат предоставените им спасителни жилетки при обучение и практикуване 

на водни спортове и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел; 
4. да не претоварват плавателните съдове; 
5. да не скачат от плавателни съдове и брегови съоръжения, непригодени за тази цел; 
6. да не се доближават до движещи се и закотвени плавателни съдове; 
7. да не ползват гребни и моторни плавателни съдове в зоната, определена за къпане; 
8. да не преместват и да пазят от повреждане табелите, информационните табла, плаващите знаци, 

сигналните средства и спасителните съоръжения; 
9. да не замърсяват водата и крайбрежните площи; 
10. да не влизат във водата след консумация на алкохол и/или когато са под въздействието 

психоактивни вещества;  
11. да спазват указанията на спасителите и правилата и задълженията при ползване на откритата 

водна площ, посочени на информационните табла;  
12. да не допускат във водата деца под 10-годишна възраст без придружител. 

3.Родителите носят отговорност за недопускане на децата им до водните площи, а така също и по 
отношение на таблата за информация : 

 (1) На басейните за обществено ползване, плувните комплекси и водните паркове 
информационните табла се поставят на видими места в близост до техните входове и съдържат 
информация за: 

1. основните правила за ползването на басейна и задълженията на посетителите; 
2. схема на водните съоръжения в плувните комплекси и водните паркове и разположението на 

спасителните постове и реанимационния/медицинския пункт;  
3. температура на въздуха и водата; 
4. работно време на спасителните постове и реанимационния/медицинския пункт;  
5. телефонен номер 112. 
(2) В плувните комплекси и водните паркове на всеки от съставните им басейни се поставят на 

видимо място и допълнителни информационни табла, указващи специфичните опасности и необходимите 
предпазни мерки при тяхното ползване. 

 
 

    Ивелина Атанасова 
  Директор на ДГ № 2 „Осми март” 
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