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  ПРОЕКТ 
 
    

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
 

Д О К Л А Д 
от 

 

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА 

Министър на туризма 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за 

правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, 

филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или  прилежащи към места 

за настаняване 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 
 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация внасяме за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за правилна и безопасна 

техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите 

към плувните басейни – самостоятелни или  прилежащи към места за настаняване. 

Основанието за приемане на Наредбата е нормата на чл. 164 от Закона за туризма. 

Целта на Наредбата е регламентиране на правилната и безопасна техническа 

експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към 

плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване. 
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С разработването на наредбата се предвижда определяне на изискванията за 

правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, 

филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места 

за настаняване. В допълнение на това са определени лицата, чиято отговорност е 

осигуряването на тези дейности - собственикът на обекта или съответно лицето, на което 

са предоставени права за ползване върху обекта. На тях се вменява и задължение за 

ограничаване достъпа на лица до и/или използването на технически неизправни или опасни 

за живота и здравето на човека водни съоръжения, водни увеселителни съоръжения и 

плувни басейни.  

Контролният орган по спазване на изискванията на наредбата по чл. 164 е определен 

още с приемането на Закона за туризма през 2013 г. и това е Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор. В този смисъл не се налагат изменения по отношение 

на контролния орган и неговите правомощия. Съгласно Постановление на Министерски 

съвет  № 86 от 22 април 2019 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47 

на Министерския съвет от 2003 г.  с предложената нова т. 22 на чл. 21 се създава функция 

на Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" да извършва контрол за 

спазване на изискванията за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка 

на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – 

самостоятелни и прилежащи към места за настаняване по смисъла на Закона за туризма. 

С оглед защита интересите на потребителите и гарантиране качеството на услугите 

е необходимо да се даде определение на понятието „плувен басейн“, да се определят 

неговите видове, както и да се конкретизират кои са елементите за вграждане, филтрацията 

и помпите към плувните басейни. Съществуващата към момента правна уредба не дава 

конкретно определение за плувен басейн, нито разграничава елементите за вграждане, 

филтрацията и помпите на плувните басейни.  

С Наредбата се регулират задълженията на собствениците на басейни и на лицата, 

които ги стопанисват. Също така действащата нормативна уредба не дава яснота кой 

поддържа, организира, провежда, ръководи и осъществява техническата изправност и 

безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към 

плувните басейни, в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за 

безопасност.  
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През последните години и след множеството инциденти, се установи необходимост 

от допълнителни гаранции за качеството на плувните басейни, които ще бъдат постигнати 

чрез регулиране правомощията на собствениците и лицата, които ги стопанисват. 

С оглед гарантиране на качествено и безопасно ползване на плувните басейни се 

разширяват възможностите за осъществяване на регулярен контрол от страна на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.  

Качеството на елементите на плувните басейни към местата за настаняване 

гарантира безопасност и сигурност на ползвателите им, което от друга страна влияе върху 

имиджа на страната като туристическа дестинация, основна отговорност за изграждането 

на който се търси от държавните институции. Поради това е необходимо текущо да се 

контролира изправното техническо състояние и безопасна експлоатация на елементите за 

вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, в съответствие с техническите 

изисквания, норми и правила за безопасност. 

Предлаганият проект на постановление на Министерския съвет не оказва влияние 

върху бюджета на Министерството на туризма, Министерството на икономиката и 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, поради което е приложена 

финансова обосновка съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация. 

Преписката е оформена съгласно изискванията на чл. 35 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Предложеният проект на постановление не е свързан с транспониране на актове на 

Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за 

съответствие с европейското право. 

Проектът на акт е публикуван на интернет-страницата на Министерството на 

туризма съгласно изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за 14 дневен срок. 

Намаленият срок за общественото обсъждане се обосновава със стартирането на 

предстоящия летен сезон. Също така необходимостта от навременно приемане на ясни 

правила за работа, за контрол, както и определяне на задълженията на собствениците на 

басейни. Приемането на Наредбата в началото на летния туристическия сезон  ще 

предостави допълнителни гаранции за качеството на елементите на плувните басейни, 

които ще бъдат постигнати чрез регулиране правомощията на собствениците и лицата, 
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които ги стопанисват. Следващ мотив за 14 дневното обществено обсъждане се явява 

необходимостта от  гарантиране на качествено и безопасно ползване на плувните басейни 

се разширяват възможностите за осъществяване на регулярен контрол от страна на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Качеството на елементите на 

плувните басейни към местата за настаняване гарантира безопасност и сигурност на 

ползвателите им, което от друга страна влияе върху имиджа на страната като туристическа 

дестинация, основна отговорност за изграждането на който се търси от държавните 

институции. 

 

Проектът на постановление е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Получените становища, заедно със справка за приетите и неприетите бележки и 

съображения за това, са приложени към настоящия доклад. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 
             С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 164 от Закона за 

туризма, предлагаме Министерският съвет да разгледа и приеме предложения проект на 

Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за правилна и безопасна 

техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите 

към плувните басейни – самостоятелни или  прилежащи към места за настаняване. 

 
 
С уважение,  
 

  
НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА   
Министър на туризма          
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