
     
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ 

на територията на Комплекс “Възраждане”” 
 

 

Целта на настоящето възлагане е да бъде избран изпълнител, който да 
осигури качествено и точно изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
“Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ 
на територията на Комплекс “Възраждане””, както следва: 

Описание на обекта: Комплекс „Възраждане“ се намира в УПИ I - "за парк", 
кв.1 по действащ регулационен план на м. Парк "Възраждане" Зона Б-5-4. Имотът 
граничи с ул. „Българска морава“ на запад, ул. „Партений Нишавски“ на север и 
ПИ с идентификатор 68134.305.78 на юг и изток в същия квартал и е с 
административен адрес: ул. „Българска морава“ № 4. Комплексът разполага с 5 
открити басейна: 
 Развлекателен басейн с дълбочина 140см и площ 301,2м²;  
 Детски басейн с дълбочина 60см и площ 122,7м²; 
 Хидромасажен басейн с дълбочина 90см и площ 44,2м²; 
 Бебешки басейн с дълбочина 20см и площ 27,3м²; 
 Основен детски басейн с дълбочина 15см и площ 660,0м², в него е 

разположено водно-игрово съоръжение с 3 улея за спускане и атракциони 
 Закрит/вътрешен басейн светли размери на коритото 

25.00м/15.40м. Дълбок е 1.8м в дълбоката част и 1.35м в плитката, с 6 
коридора. 
 Има 2 пързалки с по 1 улей и 1 пързалка с 3 улея в северната част на 

комплекса. Спускането по тях е от стартова площадка на покрива на 
обслужващата сграда, достъпна от външно стълбище от север. Предназначени са 
за лица с височина над 130см. 

 
Описание: Водноспасителната дейност и медицинската помощ следва да се организира 
съгласно посоченото позициониране на персонала в Схема от № 1 до Схема № 6. 

Период на експлоатация: 01.05.2020 г. – 31.10.2020 година (за външните басейни 
и водни атракциони) и от 01.05.2020 г. – 30.04.2021г. (за вътрешния басейн), ежедневно – 
в делнични, почивни и празнични дни. 

Спиране на басейните и техническите съоръжения към тях за повече от 5 
дни, в случай на: 
- лоши метеорологични условия; 
- профилактика и ремонт на басейните и/или съоръженията към тях; 
-ремонт на свързаните съоръжения на комплекса; 
- форсмажорни обстоятелства; 



се извършва след заявка от упълномощено за контрол по договора лице до 
Изпълнителя, като за конкретния период, посочен в заявката не се дължат суми за 
обслужване по договора. 
 Работно време на откритите басейни: 9:00 часа - 21:00 часа, ежедневно.  
 Работно време на закрития басейн:7:00 часа - 23:00 часа, ежедневно.  
 
  

Срок на договора: 01.05.2020 г. – 30.04.2021 година. 
Организиране на водноспасителната дейност: 
1. Водноспасителната дейност задължително трябва да бъде организирана 

съобразно изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и 
обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182 от 24.07.1996 г., изм. ДВ. 
бр. 31 от 19 април 2016 г., Правилника за водноспасителната дейност и 
обезопасяването на водните площи,Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и 
провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. 
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони, Инструкция № 1 от 03.07.1997 г. за организиране на 
водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане 
на ученически отдих и туризъм.  

2. Към датата на влизане в сила на договора, избраният изпълнител трябва да 
представи на възложителя медицинско удостоверение за здравословното състояние 
на водните спасители и документ за тяхната правоспособност. С документа за 
правоспособност задължително се представя и заверен за 2020 г. личен талон на 
всеки един от водните спасители. Документът за правоспособност следва да е 
съобразен с местата за изпълнение на поръчката и вида на водните площи (басейн). 

3. През месец май за изпълнение на възложената дейност ще бъде необходим 
следният персонал: 

 Старши спасител – 1 пост 
 Спасител басейн – 4 поста, от тях 2 поста са необходими за вътрешния 

басейн 
 Спасител атракцион – 2 поста 
 Медицински специалист към медицинския кабинет – 1 бр. 

4. През месец юни за изпълнение на възложената дейност ще бъде необходим 
следният персонал: 

 Старши спасител – 1 пост 
 Спасител басейн – 5 поста, от тях 2 поста са необходими за вътрешния 

басейн 
 Спасител атракцион – 4 поста 
 Медицински специалист към медицинския кабинет – 1 бр. 

5. През месец юли/август за изпълнение на възложената дейност ще бъде 
необходим следният персонал: 

 Старши спасител – 1 пост 
 Спасител басейн – 5 поста, от тях 2 поста са необходими за вътрешния 

басейн 



 
 Спасител атракцион – 7 поста 
 Медицински специалист към медицинския кабинет – 1 бр. 

6. През месец септември за изпълнение на възложената дейност ще бъде 
необходим следният персонал: 

 Старши спасител – 1 пост 
 Спасител басейн – 4 поста, от тях 2 поста са необходими за вътрешния 

басейн 
 Спасител атракцион – 7 поста 
 Медицински персонал към медицинския кабинет – 1 бр. 

7. През месец октомври за изпълнение на възложената дейност ще бъде 
необходим следният персонал: 

 Старши спасител – 1 пост 
 Спасител басейн – 4 поста, от тях 2 поста са необходими за вътрешния 

басейн 
 Спасител атракцион – 2 поста 
 Медицински специалист към медицинския кабинет – 1 бр. 

8. От месец декември 2020г. до месец април 2021 г. (включително) за 
изпълнение на възложената дейност ще бъде необходим следният персонал: 

 Спасител басейн – 2 поста - за вътрешния басейн. 
 

Основните отговорности на старши спасителят попадат в рамките на 
следните категории: 
 Осигуряване на безопасността както на спасителния екип, така и на 

посетителите на комплекса: 
 Изграждане и поддържане на добре обучен екип от спасители. 
 Определя опасностите и минимизира рисковете, които биха 

могли да навредят безопасността на посетителите и спасителите. 
 Прилагане и доусъвършенстване на план за действие при спешни 

случаи. 
 Да умее да се справя с проблемни ситуации, с несъвместими или 

дори насилни посетители. 
 Разбиране на нормативната уредба, националните и местни 

разпоредби. 
 Надзор и обучение на спасителния екип: 

 Провежда и документира цялото обучение на спасителния екип. 
 Решаване на проблеми и делегиране на oтговорност.  
 Служи, като връзка между управителя на изпълнителя, стопанина 

на водната площ и спасителния екип. 
 Отговаря за необходимото водноспасително оборудване; 

 Познаване на нормативните документи, регламентиращи дейността: 



 Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването па 
волни площи; 

 План за действие при спешни случаи. 
 Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността. 
 Следи за спазване установените начини на сигнализация, комуникация 

и взаимодействия между отделните спасителни постове по време на 
дежурство и участва в спасителна акция. 

 Провежда начален/периодичен и ежедневен инструктаж, следи за 
дисциплината   по време на дежурство на поверения му район.  

 Носи постоянно през време на дежурството униформата на 
cтаршиспасител. съдържаща минимум един отличителен знак па 
службата. 

 Старши спасителят следва да има следната 
квалификация:правоспособен воден спасител,успешно завършил курс: 
за квалификационна степен „Старши спасител” и/или „Инструктор 
подводно спасяване“, придобит трудов опит не по-малко от 20 месеца 
на плувни басейни и водни паркове. 

 
Основни отговорности, присъщи за длъжността спасител басейн: 

 Наблюдава непрекъснато по време на дежурство плуващите и къпещите се  в 
поверения му за охрана басейн, като има постоянна готовност за 
предприемане на спасителни акции. 

 Извършва при нужда спасителни акции и оказва първа долекарска помощ до 
пристигане на медицински специалист. 

 Проверява годността на спасителните съоръжения и състоянието на плувния 
басейн преди постъпване на дежурство. 

 Спазва установените начини на сигнализация, комуникация и 
взаимодействия между отделните спасителни постове по време па дежурство 
и участва в спасителна акция. 

 следи за дисциплината по време па дежурство на поверения му спасителен 
пост.  

 Ежедневно води дневника на спасителния пост, като коректно отразява 
обстоятелствата, пряко свързани с водноспасителната дейност, съгласно 
посочен образец за работа. 

 Носи постоянно през време на дежурство униформата на спасител. 
 Спасител-басейн след да има следната квалификация: правоспособен 

спасител, успешно завършил курс зa квалификационна стенен  „Спасител на 
плувни басейни и водни паркове“ 
 
Основни отговорности, присъщи за длъжността  спасител атракцион: 

 Наблюдава непрекъснато по време на дежурство ползвателите па поверения 
му за охрана атракцион/пързалка, като има постоянна готовност за 
предприемане на спасителни действия. 



 Извършва при нужда спасителни акции и оказва първа долекарска помощ 
до пристигане на медицински специалист. 

 Проверява годността на актракциона и спускателните пързалки, 
необходимата спасителна екипировка преди постъпване на дежурство. 

 Спазва установените начини на сигнализация, комуникация и 
взаимодействия между отделните спасителни постове по време на дежурство 
и участва в спасителна акция. 

 Следи за дисциплината по време на дежурство на поверения му спасителен 
пост.  
 Носи постоянно през време на дежурство униформата на спасител. 
 Спасител-атракцион следва да има квалификация: правоспособен 

спасител, успешно завършил курс за квалификационна степен „Спасител на плувни 
басейни и водни паркове'' 

 
4. Основни отговорности, присъщи за длъжността медицински специалист: 

 Оказва незабавно първа медицинска помощ при водни инциденти, спешни 
случаи и травми; 

 Проверява наличието и годността на медицинската апаратура и медикаментите. 
При липса или негодност на същите незабавно сигнализира на лицето, 
изпълняващо водноспасителна дейност; 

 Проверява сигурността на телефонната връзка или радиовръзката със 
спасителните постове и с най-близкия център за спешна медицинска помощ или 
отделенията за бърза и неотложна медицинска помощ 

 Извършва при нужда спасителни акции и оказва първа помощ до 
пристигане на екип на тел. 112 или пострадалия не бъде хоспитализиран. 

 Носи постоянно през време на дежурство униформата на медицинско лице. 
 Медицинските специалисти следва да имат следната квалификация: лекар и/или 

медицинска сестра, които имат свидетелство за успешно завършен курс по 
интензивна медицина, издадено от катедрите по анестезиология и реанимация 
към висшите медицински училища. 
 

Изпълнителят следва да осигури следното оборудване (за всеки пост):  
I. Спасителен пост на басейн – 5 бр. 
1. наблюдателна вишка или подиум;  
2. слънцезащитен чадър (за открити басейни);  
3. спасителна топка с 30 м въже/ торбичка с въже;  
4. върлина с дължина 4 - 5 м;  
5. комплект № 1 (плавници, маска, шнорхел);  
6. сигнално средство (свирка, камбана, рупор или мегафон);  
7. термометри за вода и въздух; 
8. спасителен буй тип „Пура“; 
9. радиостанция; 
10.униформа за всеки спасител; 
11. дневник на спасителен пост. 



II. Спасителен пост на атракцион – 7 бр.  
1. санитарна чантичка за ПДП; 
2. униформа за всеки спасител (тениска, шорти, ветровка); 
3. дневник на спасителен пост; 
4. сигнално средство (свирка, камбана, рупор или мегафон);  
5. радиостанция. 
III.Обзавеждане на медицински реанимационен пункт:  
1. Реанимационна чанта с: 
а) набор за интубация (ларингоскоп с батерийно захранване, ендотрахеални 
тръби от всички размери); 
б) устройство за обдишване - тип Ambu; 
в) крачна аспирационна помпа - тип Ambu; 
г) пълен комплект маски за обдишване; 
д) пълен комплект въздуховоди; 
е) аспирационни катетри; 
ж) инсуфлационни катетри; 
з) медикаменти за циркулаторна ресуситация: симпатикомиметици (Dopamin, 
Adrenalin), антиаритмични (Lidocain 2%, Verapamil), антихипертензивни 
(Chlophazolin, Nitroglycerin), диуретици (Furanthryl), ваголитици (Atropin); 
и) два броя перфузори с батерийно захранване; 
й) разтвори за парентерално приложение: балансиращи (NaCl 0,9%, Ringer - 
lactate), коригиращи (NaCl 10%, KCl 15% Ca glucon. 10%, Натриев бикарбонат 
8,4%), оводнителни (Glucosa 5% и 10%), разтворители (NaCl 0,9%, Aqua destilata, 
Glucosa 20%), плазмозаместители (Dextran 10%); 
к) кортикостероиди (Methylprednisolon - amp. 8, 20, 100 mg); 
л) медикаменти за интубация (Thiopental, Succenylchоline, Pavulon, Diazepam); 
м) седатива (Diazepam); 
н) аналгетици (Analgin, Fentanyl); 
о) стомашни сонди; 
п) набори за канюлиране на периферни и централни вени; 
р) спринцовки, игли и инфузионни системи; 
с) апарат за измерване на артериално налягане и стетоскоп. 
2. Портативен респиратор. 
3. Портативен дефибрилатор с кардиоскоп. 
4. Портативен кардиостимулатор. 
5. Кислородна бутилка - голяма, с редуцилвентил. 
6. Барабани със стерилен превързочен материал, латексови ръкавици и 
инструментариум за кръвоспиране. 
7. Носилка. 
8. Радиотелефон. 

 
 Посочените технически средства и съоръжения за осигуряване качеството на 
изпълнение на обществената поръчка са изброени примерно. Изпълнителят е 
длъжен да осигури през целия период на изпълнение на договора всички 



нормативно изискуеми средства и съоръжение за правилно и качествено 
изпълнение на договора. 

 
Лицето, изпълняващо водноспасителна дейност, представя двустранно 

подписан протокол за извършената предходния месец работа до 10 – то число на 
текущия месец.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Схеми за позициониране на изискуемия персонал за външните 
басейни и атракциони – от Схема № 1 до Схема № 5. 


