
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Използвани нормативни документи 

 

  

1. Закон за горите (ЗГ) 
 

Обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г. 

http://www.pravoto.com/site/zakonodatelstvo/zakoni/13218-zakon-za-gorite  

 

Чл. 153. (1) Не се смята за строителство изграждането на: 

1. временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина; 

2. техникоукрепителни съоръжения за борба срещу ерозията и пороите; 

3. временни пожаронаблюдателни кули; 

4. ловно- и рибностопански съоръжения; 

5. архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма; 

6. съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности; 

7. стационари за мониторинг. 

(2) Изграждането на сградите и съоръженията по ал. 1 се извършва при условия и по 

ред, определени с наредбата по чл. 152, ал. 2.  

  

2. СТРОИТЕЛСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО 

  

Чл. 152. (1) Строителство в горските територии без промяна на предназначението се 

допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1.  

(2) Строителството на обекти по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на Закона 

за устройство на територията и на наредба на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството и министъра на земеделието и храните. 

(3) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с 

такива не могат да възпрепятстват извършването на ремонти и реконструкции на 

горски пътища. 

(4) Нормативите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на горските 

пътища, както и тяхната класификация се определят с наредбата по ал. 2. 

 

 

3. НАРЕДБА № 5 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО В ГОРСКИТЕ 

ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ 

 

Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на 

регионалното развитие 

 

Чл. 13. (1) Изграждането на сградите и съоръженията по чл. 153, ал. 1 ЗГ се разрешава 

със заповед на директора на съответната регионална дирекция по горите в района на 

http://www.pravoto.com/site/zakonodatelstvo/zakoni/13218-zakon-za-gorite


дейност, в който попада обектът, или със заповед на оправомощено от него 

длъжностно лице. 

(2) За изграждането на временните горски пътища, както и на късометражните 

временни въжени линии и временните складове за дървесина, не се издава заповед на 

директора на регионална дирекция по горите. Те се изграждат само ако са предвидени 

в одобрен технологичен план по наредбата по чл. 101, ал. 3 ЗГ. В случаите, когато 

трасето преминава през чужд имот, трябва да има съгласие по чл. 12 от 

собствениците на засегнатите имоти. 

(3) Заповедта по ал. 1 се издава за срока на експлоатация, но не повече от срока, 

определен в писменото съгласие по чл. 12, ал. 3. 

 

Чл. 16. За издаване на заповедта по чл. 13, ал. 1 е необходимо да са налице следните 

специфични условия за: 

3. складове за дървесина - да са предвидени в одобрен технологичен план по наредбата 

по чл. 101, ал. 3 ЗГ; 

4. техникоукрепителни съоръжения за защита срещу ерозията и пороите; 

а) да са предвидени в технически проект, план или програма за защита срещу ерозията 

и пороите; или 

б) да са предназначени за отстраняване на последствията от бедствия и аварии; 

5. временни пожаронаблюдателни кули - да са предвидени в план за дейности по 

опазване от пожари, както и в планираните мерки и мероприятия за защита от 

пожари; 

6. ловностопански съоръжения - да са предвидени в план за ловностопански дейности 

или получено разрешение по реда на чл. 8 от Закона за лова и опазване на дивеча; 

7. рибностопански съоръжения - да са биоинженерни съоръжения, обслужващи 

дейностите по разработени, утвърдени и оповестени от ИАРА рибностопански 

мероприятия; 

8. заслони извън случаите по чл. 54, ал. 1, т. 3, буква "б" ЗГ - да не са затворени напълно 

от ограждащи стени и не са свързани, включително и с временни връзки, към мрежите 

и съоръженията на техническата инфраструктура; 

9. съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности - да са съгласувани от 

Министерството на културата; 

10. стационари за мониторинг - да са свързани с изпълнението на научна задача, 

международен проект или друго за осъществяване на наблюдения, събиране на 

информация, обобщаване и анализ за тенденциите в състоянието на горските 

територии. 

 

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3 

 

 

 

Видове обекти по чл. 54, ал. 1, т. 

3, букви "б" - "е" 

Двор за 

застрояване 

Показатели за 

застрояване 

Характер на 

застрояване 

Заслони за обществено 

ползване 

- ЗП - до 100 

кв. м 

Ниско 



      на 1 етаж с височина до 

      3,50 м 

Ферми за отглеждане на 

дивеч 

До 25 дка Пл - до 40 %* Ниско 

    Кинт - 0,4 на 1 етаж ** 

Риболюпилни и рибарници До 5 дка Пл - до 5 %* Ниско 

    Кинт - 0,1 до 2 етажа ** 

Посетителски и 

информационни 

10 % от площта на Пл - до 50 % Ниско 

центрове имота, но не повече от 

0,5 дка 

Кинт - до 1,0 до 2 етажа с височина до 

7,50м 

 

 

 

 

4. ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПОЧИВНИ ЛАГЕРИ И 

ЕКСКУРЗИОННОТО ЛЕТУВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Издаден от министерството на народната просвета, министерството на народното 

здраве и централния комитет на димитровския комунистически младежки съюз 

Обн. Дв. Бр.53 от 6 юли 1982г., изм. Дв. Бр.21 от 17 март 1987г., изм. Дв. Бр.3 от 11 

януари 1991г. 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 1991 г.) (1) Основни форми на дълготраен курортен отдих за 

учениците са почивните лагери през лятната, зимната и пролетната ваканция и 

екскурзионното летуване. 

(2) Според възрастта на почиващите ученици се създават пионерски и средношколски 

почивни лагери и пионерска или средношколска група за екскурзионно летуване. 

(3) Ученическите почивни лагери по своя характер и предназначение са временни и 

извънучилищни учреждения за организирана възпитателна, обществено-политическа, 

здравно-закалителна и лечебно-оздравителна работа с учениците по време на 

ваканциите. 

(4) За деца от детските градини се организира курортен отдих чрез извеждането им в 

подходяща материална база и курортни райони за определено време, където 

организацията им се осъществява по документите за целоседмична детска градина 

Чл. 2. (1) Социалната здравна и педагогическа цел на ученическите почивни лагери и 

екскурзионното летуване е отмора от системния учебен труд, укрепване на здравето и 

комунистическото възпитание, с което се допринася за многостранното и 

хармоничното развитие на младата социалистическа личност. 



(2) Организаторите на почивните лагери и екскурзионното летуване създават 

материални и организационни предпоставки за продължаване през ваканциите на 

организирания възпитателен процес, насочен към формиране на новата 

социалистическа личност с активна жизнена позиция, с марксистко-ленински 

светоглед, вярна на делото на БКП, на българо-съветската дружба, с ценни черти на 

волята и характера. 

(3) Идеите на движението "Знаме на мира" стоят в основата на съдържанието, 

методите и формите на възпитателния процес в ученическите почивни лагери и в 

екскурзионното летуване за формиране на разностранни интереси и творчески 

стремежи, за изява на почиващи ученици в различни области на изкуството, науката, 

техниката, спорта, туризма и др. 

(4) Всеки почивен лагер има своя насоченост на възпитателна дейност, отразяваща 

подготовката и интересите на почиващите ученици в областта на изкуството, 

науката, техниката, спорта, туризма и др. 

(5) В почивните лагери край водни площи се извършва обучение по плуване, а в зимните 

планински лагери - обучение по ски. 

В ученическите почивни лагери се създават условия за активна дейност 

за разгръщане на тяхната самодейност и самоуправление, като за целта се формират 

временна пионерска дружина и пионерски отряди, чети  

временните комсомолски дружества  

Когато учениците в даден лагер са от едно училище, с оглед по-добрата предварителна 

подготовка формирането на лагерна пионерска дружина 

Лагерните съвети създават най-благоприятни организационно-педагогически 

предпоставки за разгръщане на обществената активност и реализация на пионерите и 

комсомолците. 

Чл. 4. (1) В ученическите почивни лагери ежедневно се извършват здравно-закалителни 

и лечебно-оздравителни процедури с природните фактори - слънце, въздух и вода, 

съчетано с двигателна активност за реализиране на здравната функция на курортната 

почивка и лечение. За тази дейност се използува най-благоприятното за целта време 

преди обед. В дните, когато преди обяд времето е неблагоприятно, тази дейност по 

възможност се организира след обедната почивка. 

(2) В ученическите почивни лагери се създават предпоставки за двигателна активност 

на младия организъм, фактор за здравна и възпитателна ефективност, съобразена с 

възможностите на  

конкретната група и на отделния ученик, разнообразна по форма, интереси, с игрови и 

състезателни елементи. 

Чл. 5. Във всеки ученически почивен лагер се създават съвременни материални 

предпоставки за издигане качеството на възпитателната и здравно-закалителната 

работа на основата на задължителни нормативи съгласно приложение № 1. 

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 1991 г.) (1) Ученическите почивни лагери, курортният отдих 

на деца от детски градини се организират като социална дейност от 

министерствата, другите ведомства, окръжните, градските, районните народни 

съвети и от обществени и стопански организации и техни поделения в съответствие с 

плана за обществено-икономическото развитие на страната, държавния бюджет, 

бюджетите на народните съвети и специалните фондове за социално развитие на 

колективите. 

(3) Ученическите почивни лагери в зависимост от материалната база са: 



1. в специализирана почивна база, изградена от народните съвети, ведомствата и 

организациите; 

2. в предоставени отделни смени в почивната база на трудещите се, собственост на 

ведомства и организации, за организиране на почивни лагери за ученици - деца на 

техните работници и служители, или организирани от съветите за народна просвета в 

съответствие  

Чл. 8. Ученическите почивни лагери по своето разположение в курортните райони на 

страната са крайморски, планински и балнеоложки. 

Чл. 9. Според характера на възпитателната, здравно-закалителната и лечебно-

оздравителната дейност и конкретните социални задачи почивните лагери са: 

1. общ тип с определена възпитателна насоченост, фиксирана в общолагерен план; 

2. специализирани за ученици от системата на кръжочната и клубната извънкласна 

работа, които в условията на лагера провеждат занимания по своите интереси; 

3. почивни лагер-школи за провеждане на обучителна дейност с пионери и комсомолци 

активисти; 

4. почивни специализирани лагери за учениците от спортните и другите специални 

училища; 

5. почивни лечебно оздравителни лагери на хронично болни диспансеризирани ученици. 

Чл. 10. (1) Почивните лагер-школи са централни, окръжни, градски и районни. 

(2) Централните лагер-школи се организират от ЦК на ДКМС, а окръжните, 

градските и районните - от съответните съвети за народна просвета и комитети на 

ДКМС. 

(3) Броят на лагер-школите и лагерниците в тях се определят ежегодно с плана и 

бюджета 

Чл. 11. (1) Почивни лечебно-оздравителни лагери се организират от окръжните съвети 

за народна просвета съвместно с дирекциите "Народно здраве и социални грижи" при 

ОНС (СНС). 

(2) В зависимост от характера на заболяванията лечебно-оздравителните лагери са за 

сърдечно-съдови заболявания и ревматизъм, за преболедували и застрашени от 

туберкулоза, за гръбначно изкривяване и увреждания на опорно-двигателната система, 

диабет и др. 

(3) В лечебно-оздравителните лагери се приемат ученици с леки и средно тежки, с 

компенсирани и реконвалесцентни форми на съответното заболяване. 

(4) Дирекция "Народно здраве и социални грижи" при ОНС, СНС съвместно с ОСНП 

(ССНП) ежегодно определя броя на лагерниците в учебно-оздравителните лагери и 

извършва подбор на нуждаещите се ученици. 

(5) Броят на персонала в лечебно-оздравителните лагери се определя в зависимост от 

характера на лечебната и профилактичната дейност и нужда от специалисти по 

преценка на дирекция "Народно здраве и социални грижи" при ОНС (СНС). 

(2) Медицинското обслужване се осъществява от медицински персонал съгласно 

щатните нормативи, утвърдени с правителствени актове, осигуряван от дирекциите 

"Народно здраве и социални грижи" при ОНС (СНС). 

Чл. 15. (1) Предварителният и текущ санитарен контрол в ученическите лагери и 

екскурзионното летуване се осъществява от МНЗ и неговите органи на основата на 

нормативи, разработени от МНЗ и МНП. 

 



Глава трета. 

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ПОЧИВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ  

 

Чл. 22. (1) Началникът на лагера и лагерният съвет непрекъснато следят и извършват 

необходимата дейност за опазване здравето и живота на почиващите ученици от 

момента на пътуването до лагера, до завръщането и предаването им на родителите. 

(2) Началникът на лагера, медицинският, педагогическият и другият персонал, както и 

ръководителите на групите за екскурзионно летуване носят отговорност за здравето и 

живота на поверените им почиващи ученици. 

(3) При назначаването на лагерния персонал се извършва прецизен подбор на кадрите и 

се провежда с тях обучителна дейност с оглед недопускане на рискови положения. 

Чл. 23. (1) Окръжните съвети за народна просвета и ССНП утвърждават правилник 

за вътрешния ред в почивния ученически лагер на основата на този правилник, който е 

задължителен за всички ученици и за персонала. Правилникът за вътрешния ред се 

поставя на видно място в лагера и се разяснява на лагерниците още в първия ден на 

лагерната смяна. 

(3) Учениците и лагерният персонал могат да напуснат района на лагера само с 

разрешение на началника на лагера. В този случай учениците трябва да се 

придружават от лагерен ръководител или от друго служебно лице. 

(4) В двора и в сградите на лагера външни лица не се допускат. Служебно 

командированите и родителите на учениците се допускат с разрешение на началника. 

Чл. 24. (1) В почивните лагери и лагер-школи край водна площ - море, язовир, река, 

къпане на учениците се допуска само ако има правоспособен спасител. Присъствието 

на спасителя, лекаря, началника на лагера и отрядния ръководител при къпането е 

задължително, като се спазват всички изисквания на инструкцията за водно спасяване 

в ученическите лагери и изискванията, съдържащи се в дневника за водноспасителната 

и плажната дейност в ученическите лагери, одобрени от МНП, МНЗ и Централния 

комитет на Българския Червен кръст. 

(2) Къпането на лагерниците се провежда в проверените места, като влизането във 

водата се извършва по ред, установен от спасителя, началника и лекаря. 

(3) На плажа задължително се създават спасителен пост и медицински пост с най-

необходимите материални средства. За тях се осигурява по един голям чадър, а за 

всеки отряд - по един малък чадър. 

(4) Къпането на лагерниците става по отряди. Един спасител не може да наблюдава 

едновременно повече от един отряд. За допълнително осигуряване се прилага 

системата по двойки за влизане във водата, за взаимен контрол и едновременно 

излизане. 

(5) Къпането се извършва само на определено постоянно място, което ежедневно и 

винаги преди влизането на лагерниците във водата се проверява от спасителя за 

внезапно образувани дънни ями. 

(6) Спасителят има педагогическа подготовка и участвува във възпитателния процес 

на учениците. 

Чл. 26. В лагерите се осигуряват съоръжения против пожар съгласно общите 

разпоредби. 

Чл. 25. При пътуването на лагерниците задължително да се вземат всички необходими 

мерки за тяхната безопасност. 



Чл. 27. (1) Лагерният съвет определя график за ежедневно дежурство от: дежурен 

член на лагерния съвет, дежурен член на дружинния съвет или лагерния комитет на 

ДКМС, дежурен отряд от пионери или средношколци и по двама дневални от всеки 

отряд. 

12.30 здравно-закалителна дейност по отряди (плаж, лечебни процедури, слънчеви и 

въздушни бани в планинските лагери, съчетано с двигателна активност - екскурзии, 

подвижни игри и др.). В случай на лошо време, но без да вали дъжд, се организират 

форми на двигателна активност по отряди, а ако вали дъжд, се организират отрядни 

занимания в помещенията: 12.30 - 14.00 - обяд и лично време; 14.00 - 16.00 - почивка в 

спалните помещения, сън; 16.00 - 16.30 - следобедна закуска; 16.30 - 19.30 - занимания 

по отряди, състезания и игри в рамките на спортния календар, художествено-

творческа дейност по репертоарния план, занимания по тематичния план и други 

колективни форми; 19.30 - 20.00 - вечеря; 20.00 - 22.30 - подготовка за спане; 22.30 до 

7.30 - нощен сън; 

2. за лагер-школите: 7.00 - ставане от сън; 7.00 - 7.15 - утринен тоалет; 7.15 - 7.30 - 

утринна гимнастика; 7.30 - 8.00 - оправяне на леглата: измиване; 8.00 - 8.15 - утринна 

проверка; 8.15 - 8.45 - закуска; 8.45 - 10.30 - занимания по учебно-тематичния план; 

10.30 - 12.30 - здравно-закалителна дейност; 12.30 - 14.00 - обяд и лично време; 14.00 - 

16.00 - следобедна почивка в спалните помещения; 16.00 - 16.30 - закуска; 16.30 - 18.00 - 

занимания по учебно-тематичния план; 18.00 - 19.30 - спортна и художествено-

творческа дейност; 19.30 - 20.00 - вечеря; 20.00 - 21.30 - културно-масова дейност; 

22.00 до 7.00 - нощен сън. При средношколците нощният сън е от 22.30 ч 

Чл. 28. (1) Дневният режим във всеки лагер е задължителен за всички ученици и за 

персонала. Този режим се разяснява на учениците в първия ден от лагерната смяна и се 

поставя на видно място. 

(2) Примерният летен лагерен режим има следното разписание при новото часово 

време: 

1. за почивните лагери: 7.30 - ставане от сън; 7.30 - 7.45 - утринен тоалет; 7.45 - 8.00 - 

утринна гимнастика; 8.00 - 8.30 - оправяне на леглата, измиване; 8.30 - 8.45 - утринна 

проверка; 8.45 - 9.15 - закуска; 9.15 - 9.30 - лично време; 9.30 - 10.15 - занимания по 

отряди по тематичния план; 10.15 -  

 

Глава шеста. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРЕНИТЕ, СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА НА ЛАГЕРИТЕ  

 

Чл. 39. (1) Терените, в които се разполагат лагерите и сградите, трябва да отговарят 

на санитарно-хигиенни изисквания. Желателно е същите да бъдат в близост до горски 

масиви и водоеми с чиста вода. 

(2) Морските лагери се устройват на крайбрежни терени, при които плажовата 

плиткост на морето е подходяща за къпане на деца и юноши. Същото се отнася и за 

другите лагери, разположени в близост до водни площи. 

(3) Всеки лагер трябва да бъде осигурен с достатъчно количество вода за пиене и 

хигиенни нужди. Водата се изследва предварително от най-близката хигиенно-

епидемиологична инспекция (ХЕИ) по предложение на организатора на лагера. 

Чл. 40. (1) Определяне на местата за строеж на ученически лагери става по реда на 

Закона за териториално и селищно устройство. 

(2) Всички проекти за лагерно строителство се съгласуват с МНП. 



(3) Ученическите лагери могат да се организират в масивни и в леки сгради в дървени 

бараки и бунгала. 

(4) При строителството на нови масивни сгради се препоръчва да бъдат на 2 до 4 

етажа с повече легла, с оглед битовите и функционалните им удобства, както и 

изпълнението да може да става по индустриални методи. 

Чл. 41. Ползуването на училищни сгради и общежития за лагери се извършва по 

решение на съответните окръжни и общински съвети за народна просвета. 

Чл. 42. (1) В спалните помещения на лагерните сгради се осигурява площ за всеки 

лагерник в зависимост от сезона: в зимните лагери на по-малко от 4 кв.м, а в летните 

лагери не по-малко от 3 кв.м. С оглед осигуряването на по-голяма свободна площ и 

възможност за почистване се допуска и двуетажно подреждане на леглата. 

(2) Във всяко спално помещение има гардероби, достатъчни за съответния брой 

ученици. 

(3) Всички спални помещения трябва да са светли, сухи и да могат да се проветряват 

добре. При лагерите с дървени бараки и бунгала кухненският блок и тоалетните са 

задължително в масивни постройки. 

(4) Във временно устройваните летни почивни лагери в училищни сгради се изисква: 

броят на леглата в една класна стая да е до 10; да има достатъчно закачалки във всяко 

спално помещение; да се устройва стая на девойката с топла вода и топла вода за 

хигиенни и битови нужди. 

(5) В специализираната лагерна база в едно спално помещение не може да има повече 

от 8 легла за сезонните летни лагери и повече от 6 легла в зимните лагери. Чрез 

реконструкция и модернизация в непродължителен срок да се преустроят 

съществуващите големи спални помещения с голям брой легла. При новото 

строителство броят на леглата в спалните помещения да бъде до 6 в летния сезон и до 

4 в зимния сезон. 

 

Чл. 43. Специализираната материална база на ученическите почивни лагери, като 

място за живеене и възпитание на младата социалистическа личност, по отношение 

на интериора и екстериора следва да отговаря на съвременните естетически и 

функционални изисквания към жизнената среда в помещенията и външния облик на 

сградите и двора. За целта собствениците на ученически лагери да изготвят в срок до 

декември 1982 г. конкретни планове за естетическо оформяне на всеки лагер, особено за 

изостаналите в това отношение. Чрез реконструкция и модернизация изпълнението на 

тези планове да се осъществява в определените в тях срокове. 

Чл. 44. (1) Във всички лагери трябва да има: хранителен блок (кухня и столова, която се 

ползува на ден и три смени), закрити помещения за културно-масова дейност, 

амбулатория, изолационни стаи за момчета и момичета, пионерска стая или 

комсомолски клуб, терени за провеждане на проверки, физкултурна площадка с 

волейболно, баскетболно и хандбално игрище, физкултурни уреди, площадка за игра на 

най-малките ученици, беседки и навеси за читални и занимания на открито. 

(2) Всяка лагерна кухня трябва да разполага със следните помещения: за готвене, за 

подготовка на продуктите, за измиване на съдове и склад за хранителни продукти и др. 

съгласно съответните нормативи. Ако столовата се използува само през лятото, тя 

може да се устрои под навес, закрит от три страни, защитен от вятър, прах и дъжд. 

Да се съблюдават изискванията на Наредба № 0-14 за санитарните правила за 

заведенията за обществено хранене (ДВ, бр. 50 от 1971 г.). 



(3) В лагерите трябва да има условия за къпане с топла вода, за пране на бельото и за 

хигиена на девойката. Ако лагерът е близо до селище с обществена баня, къпането се 

организира в нея през 5 дни. 

 

Чл. 45. Ученическите лагери се откриват само с разрешение на хигиенно-

епидемиологичната инспекция, в чийто район се намира лагерът. Органите на ХЕИ 

подхождат конкретно при разрешаването на всеки лагер. 

 

 

 

5. НАРЕДБА № 2 ОТ 24 АПРИЛ 1997 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ 

ДВ. бр. 43 от 30.05.1997г. 

 http://ekspertis.bg/document/view/law/103492/23474/ 

 

Общи положения 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за организиране и провеждане на 

детския и ученическия отдих и туризъм в страната и в чужбина. 

Чл. 2. Организираният детски и ученически отдих и туризъм е израз на социалната 

политика на държавата с цел възпитание на децата и учениците, физическото и 

духовното им развитие, възстановяването и укрепването на тяхното здраве. 

Чл. 3. Всички деца и ученици имат право да ползват определените с наредбата видове и 

форми на организиран отдих и туризъм съобразно личните си предпочитания и 

възможностите на родителите или настойниците им. 

Чл. 4. Дейността, свързана с организирането и провеждането на детския и 

ученическия отдих и туризъм, се осъществява от Националния център за ученически 

отдих и туризъм (НЦУОТ), регионалните центрове за ученически отдих и туризъм 

(РЦУОТ) и от общините. 

Чл. 5. Националният център за ученически отдих и туризъм като обслужващо 

системата на просветата звено е юридическо лице и осъществява държавната 

политика в областта на ученическия отдих и туризъм в съответствие с Правилника за 

организацията и дейността на НЦУОТ и с тази наредба. 

Чл. 6. Регионалните центрове за ученически отдих и туризъм като държавни 

обслужващи звена в системата на просветата са юридически лица за оперативно и 

ефективно организиране на ученическия отдих и туризъм в отделните региони на 

страната (приложение № 1). 

Чл. 7. Отдихът в общинските ученически лагери се организира в съответствие с тази 

наредба и изискванията, определени от съответните общини. 

Раздел II. 

Условия и ред за организиране и провеждане на детския и ученическия отдих и 

туризъм 

Чл. 8. Отдихът в почивните бази, екскурзионната почивка, излетите, походите и 

експедициите, училището сред природата, селският туризъм, спортните лагери и др. 

са форми на организиран отдих на децата и учениците, при които се провежда 

възпитателна, културно-развлекателна, здравно-закалителна и лечебно-оздравителна 

работа. 



Чл. 9. (1) Според характера и предназначението си почивните бази за децата и 

учениците са от общ тип и лечебно-оздравителни. 

(2) В почивните бази за отдих от общ тип се осигуряват условия за укрепване здравето 

на децата чрез физкултура, спорт и туризъм и със занимания по интереси и желания 

на учениците. 

(3) Лечебно-оздравителните бази са предназначени за почивка на деца и ученици с 

хронични,  

Чл. 12. Откриването на почивни бази в крайморски, планински и балнеологични 

курортни местности, както и организирането на отделни форми на детския и 

ученическия отдих и туризъм, се извършва при условия и по ред, определени с 

инструкция на министъра на образованието, науката и технологиите. 

Чл. 10. Откриването на почивни бази за сезон се извършва само след издаване на 

санитарно разрешително от регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ) 

не по-късно от 15 дни преди започването на първа смяна. 

Чл. 11. В почивните лагери държавното знаме на Република България се вдига при 

тържествено откриване на сезона и се спуска при закриването му. Лагерната 

символика и ритуалите се определят и провеждат съгласно указание на министъра на 

образованието и науката. 

компенсирани заболявания, с гръбначни изкривявания и увреждания на опорно-

двигателния апарат, както и с други заболявания, изискващи спазване на специален 

лечебно-оздравителен режим. 

(4) Лечебно-оздравителният отдих на учениците се организира в специално 

предназначени за това почивни бази съгласно изискванията на Министерството на 

здравеопазването. 

 

Раздел III. 

Изисквания към персонала, обслужващ провеждането на отдиха на децата и 

учениците 

Чл. 13. Броят и видът на персонала в почивните лагери и при екскурзионната почивка се 

определят съобразно вида на базите и възрастовия състав на децата и учениците 

(приложение № 2). 

Чл. 14. За педагогически персонал, обслужващ почивните лагери, се осигуряват 

директори от системата на просветата, учители, възпитатели, педагогически 

съветници и по изключение - студенти, обучаващи се по педагогически специалности. 

Чл. 15. Медицинският персонал при провеждането на различни форми на отдих се 

осигурява от организатора (приложение № 2). 

Чл. 16. Когато почивният лагер е разположен край водна площ, организаторът 

задължително спазва Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на 

водните площи, приета с ПМС № 182 от 1996 г. (ДВ, бр. 65 от 1996 г.). 

Чл. 17. За обучение по туризъм и ски, както и за водене на походи в планините и за 

ученическа екскурзионна почивка в планините се осигуряват инструктори съобразно 

изискванията за провеждане на туристически прояви на Българския туристически 

съюз. 

Чл. 18. Не се допускат да работят в хранителния блок на лагера лица, които не 

отговарят на изискванията на Наредба № 53 от 1978 г. за медицинските прегледи на 

постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и здравните 



заведения (обн., ДВ, бр. 8 от 1979 г.; изм., бр. 30 от 1993 г., бр. 99 от 1995 г.; попр., бр. 

101 от 1995 г.). 

Чл. 27. (1) Организаторът на отдиха осигурява необходимите медикаменти и 

консумативи за зареждане на спешния шкаф, медицинската чанта и оборудването на 

лекарския кабинет. 

(2) Медицинският персонал редовно отчита разхода на медикаменти и консумативи 

пред организатора на отдиха. 

Чл. 28. При осигуряване на медицинския персонал, водните спасители, планинските 

водачи и главните готвачи организаторът изисква от тях документ за 

правоспособност. 

 

Раздел V. 

Мерки за опазване на живота и здравето на децата и учениците 

Чл. 23. Ръководителите на различните форми на организиран отдих и туризъм, 

медицинският, педагогическият и останалият обслужващ персонал носят лична 

отговорност за опазване живота и здравето на децата и учениците от момента на 

поемането им в сборния пункт, по време на отдиха и до връщането им при родителите 

или настойниците. 

Чл. 24. Организаторът на отдиха съвместно с ръководителя взима мерки за опазване 

живота, здравето и сигурността на децата и учениците в зависимост от 

специфичните условия на организирания отдих и мястото на провеждането му. 

Чл. 25. Медицинският персонал, обслужващ отдиха и туризма на децата и учениците, 

спазва задълженията си, посочени в приложение № 4. 

Чл. 26. (1) Във всяка почивна база се разкрива лекарски кабинет, оборудван съгласно 

приложение № 5. При екскурзионните почивки и екскурзии извън почивните бази 

медицинският персонал осигурява медицинска чанта с необходимите лекарствени 

средства за оказване на спешна медицинска помощ. 

(2) В лекарския кабинет има шкаф за спешна медицинска помощ, зареден с лекарствени 

средства и превързочни материали съгласно приложение № 6. 

 

Раздел III. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТИТЕ 

1. поддържане на сградния фонд и оборудването; 

6. почистващи, перилни и дезинфекционни средства; 

7. постелъчно бельо и кърпи и редовната им подмяна; 

8. поддържане на чистотата в обектите, като най-малко веднъж дневно 

помещенията се почистват и дезинфекцират съобразно предназначението им; 

9. поддържане на чистотата на прилежащата към обекта територия; 

10. ефективна защита на всички помещения от насекоми и гризачи и провеждане на 

дезинсекции и дератизации съгласно Наредба № 8 от 1992 г. за условията и реда за 

провеждане на дезинсекции и дератизации (ДВ, бр. 49 от 1992 г.). 

Чл. 11. (1) Всяко легло, комплектовано с матрак или дюшек, възглавница, одеяла, 

чаршафи и калъфки, се използва от едно лице. При смяна на лицето леглото се 

комплектова с чисто спално бельо и кърпи. 

(2) Постелъчният инвентар се почиства, изпира и дезинфекцира веднъж годишно и при 

замърсяване. 



(3) Периодичността на подмяната на спалното бельо и кърпите са съобразно 

категорията на обекта, но не повече от 7 дни за спалното бельо и 3 дни за кърпите. 

(4) Не се допуска употребата на скъсано и захабено спално бельо и кърпи. 

(5) Замърсеното спално бельо и кърпи при подмяна се събират в предназначени за целта 

полиетиленови или платнени торби. 

(6) Зареждането с тоалетна хартия е ежедневно. 

(7) Зареждането с тоалетен сапун за хотелите 5 и 4 звезди е ежедневно, а за 

останалите категории, почивните домове и хижи - при нов гост или изразходване на 

половината от сапуна. 

Чл. 12. (1) Чистото бельо се съхранява в затворени шкафове или пакетирано на 

рафтове по начин, недопускащ допълнителното му замърсяване. 

(2) В складовете за чисто бельо в отделни шкафове или рафтове се допуска съхраняване 

на пакетирани принадлежности за ежедневно зареждане на стаите. 

Чл. 13. В битовите помещения за персонала не се разрешава съхраняването на спално 

бельо и инвентар. 

Чл. 14. (1) Инвентарът за почистване, почистващите и дезинфекционните средства се 

съхраняват в помещението за чистачен инвентар. 

(2) Почистващите и дезинфекционните средства се използват в обявения срок за 

годност и в концентрации съгласно посочените в указанието им за употреба при 

съблюдаване мерките за безопасност и недопускане замърсяване на околната среда. 

Чл. 15. Камериерките в обектите подлежат на ежегодни медицински прегледи 

съгласно изискванията на Наредба № 53 от 1979 г. на Министерството на 

здравеопазването за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в 

хранителните и комуналните обекти (обн., ДВ, бр. 8 от 1979 г.; изм., бр. 30 от 1993 г. и 

бр. 99 от 1995 г.; попр., бр. 101 от 1995 г.). Резултатите от прегледите се нанасят в 

лични здравни книжки, които се съхраняват в обекта. 

Чл. 16. Ръководителите на обектите утвърждават правилник за вътрешния ред, в 

който задължително се изброяват задълженията и правата на временно 

пребиваващите, спазването на реда и хигиенните изисквания в различните помещения. 

Чл. 17. Не се допуска достъпът и отглеждането на животни в помещенията на 

обектите. 

Чл. 18. Във всеки обект има книга за санитарно-хигиенното му състояние. 

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 

 

Видове помещения в почивни домове, туристически хижи и спални 

 

I. Жилищни помещения: 

1. в почивните домове се предвиждат стаи с 1 до 4 легла при минимална площ 6 м
2
 на 

човек, като към всяко жилищно помещения се обособява самостоятелен санитарен 

възел с тоалетна, мивка с топла и студена вода и душ; 

2. в туристическите хижи и спални се предвиждат стаи с 2 и повече легла при 

минимална площ 4,5 м
2
 на човек, като за всеки 10 души се обособява отделен за мъже и 

жени санитарен възел с тоалетна, мивка с топла и студена вода и душ. 

 

II. Помещения за административно-битово обслужване: 

1. помещения за административно обслужване; 



2. битови помещения за обслужващия персонал с гардероби и санитарен възел с 

тоалетна, мивка с топла и студена вода и душ; 

3. склад за нечисто бельо; 

4. склад за чисто бельо; 

5. склад за инвентар; 

6. помещения за чистачен инвентар с аусгус; 

7. бункер за битови отпадъци на ниво терен с осигурена течаща вода и подов сифон. 

 

III. Кухненски блок. 

 

IV. Помещения за хранене. 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 

 

Минимални изисквания към обзавеждането на помещенията 

 

I. Обзавеждане на жилищните помещения: 

1. легла; 

2. маса; 

3. столове, фотьойли; 

4. нощни шкафчета; 

5. нощни лампи; 

6. гардероб; 

7. огледало; 

8. кошче за отпадъци (от негорим материал); 

9. плътни пердета, щори или транспаранти на прозорците. 

Всяко легло се оборудва с матрак или дюшек, възглавница, горен чаршаф (плик), долен 

чаршаф, калъфка и 2 одеяла. 

 

II. Обзавеждане на склад за чисто бельо - гардероби, затворени шкафове или рафтове. 

 

III. Обзавеждане на склад за нечисто бельо - дървени скари. 

 

  


