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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Закрит плувен басейн „Амфибия“ с адрес: гр. Разград, жк. Орел, в сграда с 

идентификатор № 61710.504.147, самостоятелен корпус, в който се помещават 

физкултурен салон, басейн и котелно помещение, е публична общинска собственост, 

предоставена за безвъзмездно управление на ОУ “Иван С. Тургенев“ с БУЛ: 000501958, 

със Заповед на Кмета на Община Разград № 359/17.04.2012г. Представлява закрито 

плувно съоръжение с размери 17м. / 7м., дълбочина 1.20 - 1.60м., обща площ 120 кв. м и 

обем на водата 214 кубика, сервизни помещения, обслужващи помещения (бани, 

санитарни възли, съблекални, коридори, самостоятелен етаж под басейна с газов котел, 

помпи и бойлер)  

2. Максималният брой едновременно плуващи се определя на база 5 кв.м от 

повърхността на водата на един умеещ да плува (24 души) и 4 кв.м. площ от 

повърхността на един начинаещ (30 души). 

3. Правилник за вътрешния ред и условия за ползване на закрит плувен басейн 

„Амфибия“ конкретизират прилагането на нормативните документи: Закон за 

физическото възпитание и спорта, Правилник за прилагане на закона за физическото 

възпитание и спорта, Закон за общинската собственост, Наредба № 14 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Разград и нормативни документи, на базата на които плувния басейн осъществява 

своята дейност. Правилникът за вътрешния ред и условия за ползване е подчинен на 

общинската политиката в областта на образованието, спортно-тренировъчната дейност, 

физическата активност, физическото възпитание и спорта и е създаден с единствената 

цел да бъде в услуга на всички заинтересовани страни и максимално да  улесни техните 

взаимоотношения. 

4. Ползването на Закрит плувен басейн „Амфибия“ от деца, ученици, състезатели, 

треньори, хора с увреждания, любители и посетители е привилегия, която трябва да 

бъде колективно защитавана от всички. 

5. Предмет на настоящия Правилник е уреждане и систематизиране на всички 

дейности при експлоатацията на Закрит плувен басейн „Амфибия“, на дефиниране на 

кодекса на етично поведение на територията на спортния комплекс, както и на 

определяне на изричните забрани, към които ще се подхожда с нулева толерантност. 

6. Правилникът за вътрешния ред и условията за ползване е задължителен за всички 

деца и ученици, спортисти, треньори, спасители, служители, работници, родители и 

посетители на Закрит плувен басейн „Амфибия“ и е представен на ПК в Общински 

съвет Разград и Кмета на Община Разград, за становище по компетентност. 

7. Евентуално възникнали спорове по прилагане разпоредбите на настоящия 

Правилник и/или въпроси, които не са уредени в този документ, се разрешават от 

Директора на ОУ“Иван С. Тургенев“ в случай, че е необходимо незабавно решение, и 

от ОбС Разград и/или кмета на Община Разград по въпроси от принципен характер. 



8. Осъществяването на тренировъчен и състезателен процес от спортни клубове 

означава, че всички състезатели, треньори и други включени в този процес са приели 

Правилника за вътрешния ред и условия за ползване, както и че се задължават стриктно 

да изпълняват заложените в него разпоредби. 

9. За нанесени поради небрежност, от злоумишлени действия имуществени вреди 

върху собствеността, причинилото ги лице отговаря до размера на пълното 

възстановяване на повреденото и/или погинало имущество. 

10. Отговорността за изпълнението на Правилника от непълнолетни под 18 годишна  

възраст се поема изцяло от техните родители или настойници. Отговорността за 

изпълнението на Правилника от гости на спортните клубове, ползващи спортното 

съоръжение се поема изцяло от спортния клуб домакин. 

11. Всеки състезател, треньор, абонат, служител или работник е в правото си да изложи  

писмено своето виждане, предложение или оплакване във връзка с работата или 

организацията на Закрит плувен басейн „Амфибия“. Цялата кореспонденция трябва да 

се адресира до Директора на ОУ „Иван С. Тургенев“ Разград. 

12. Ръководството на ОУ „Иван С. Тургенев“ Разград и персоналът на Закрит плувен 

басейн „Амфибия“ не носи отговорност в случаите на загуба и/или кражби на лично 

имущество и/или ценности на състезатели, треньори, деца и ученици, посетители, 

служители и прочие. 

13. Задължението по застраховане срещу телесни наранявания, травми или здравни  

инциденти не е в тежест на Ръководството на ОУ „Иван С. Тургенев“ Разград и 

персоналът на Закрит плувен басейн „Амфибия“. Препоръчва се на всички да се 

консултират с лекар, преди да се подложат на активни спортни натоварвания. За 

спортните клубове е задължително състезателите им да са преминали задължителни 

начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, съгласно действащата 

нормативна наредба. 

14. С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, 

отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Закрит плувен басейн 

„Амфибия“ има право временно да ограничи или преустанови достъпа до определени 

услуги или помещения. 

15. За осигуряване на безопасността на децата, учениците и спортистите, при 

провеждането на учебни часове за спортни дейности - плуване, спортно-тренировъчна 

дейност, обучения на начинаещи, състезания и други организирани мероприятия в 

групи, се осъществяват след проведен първоначален, периодичен и ежедневен  

инструктаж. Същият се провежда от учител/треньор/инструктор срещу подпис на 

лицето.  

 

 

 

 

 



II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛЪТ НА ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН 

„АМФИБИЯ“ 

16. При изпълнение на задълженията си по управление на Закрит плувен басейн  

„Амфибия“ персоналът следва неизменно следните установени приоритети: 

16.1. Да осигурява необходимите условия на посетителите за свободно 

плуване, за спортно-тренировъчна и състезателна дейност в Закрит плувен басейн 

„Амфибия“, съгласно санитарно – хигиенните изисквания, технологичната 

безопасност и охрана на труда; 

16.2. Да осигурява безопасност на посетителите, да следи за 

установените стойности относно химичния състав на водата и микробиологичните 

качества на водата, осигуряващи епидемиологичната й безопасност. Използването 

на басейна може да бъде временно спряно при наличие на отклонение в нормите; 

16.3. Да уведомяват своевременно състезатели, треньори, деца и 

ученици, служители или  работници за промени в Правилника за вътрешния ред; 

16.4. Да уведомяват своевременно треньорите на спортните клубове, 

ползващи Закрит плувен басейн „Амфибия“ за всички промени в утвърдените 

графици; 

16.5. Да контролират спазването на Правилника за вътрешния ред и 

условия за ползване от всички  посетители/трениращи на Закрит плувен басейн 

„Амфибия“; 

16.6. Да следят за грижливото опазване на използваните в Закрит плувен 

басейн „Амфибия“, съоръжения, инструменти и материали; 

16.7. Да поддържат спортното съоръжение в технически изправен вид; 

16.8. Да изготвят и поставят на видно място табелки с правилата за 

ползване на съоръженията в Закрит плувен басейн „Амфибия“; 

16.9. Да поддържат високо ниво на хигиена на цялата територия на 

Закрит плувен басейн „Амфибия“, включително и на площите около него. 

16.10. Да спазват всички нормативни документи на базата, на които 

Закрит плувен басейн „Амфибия“ осъществява своята дейност и административни 

актове на органите на изпълнителната власт. 

16.11. Всеки член на персонала да съдейства при необходимост на 

колегите си и да се включва активно в работния процес; 

 



III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И НОРМИ ЗА ВСИЧКИ ТРЕНИРАЩИ И ПОЛЗВАЩИ 

ЗАКРИТ ПЛУВНЕН БАСЕЙН „АМФИБИЯ“ 

17. Всеки трениращ/ползващ е длъжен: 

17.1. Да спазва настоящия Правилник за вътрешен ред и условия за ползване; 

17.2. Да се съобразява с удобствата на останалите трениращи/ползващи като спазва 

необходимата дистанция, позволяваща безопасно изпълнение на упражненията и с 

инструкциите на персонала на Закрит плувен басейн „Амфибия“ 

17.3. Всеки трениращ/ползващ е длъжен да не пречи с действията и поведението си на 

останалите трениращи/ползващи; 

17.4. Да пази имуществото на Закрит плувен басейн „Амфибия“; 

17.5. Достъпът до Закрития плувен басейн „Амфибия“ се осъществява, след като 

предварително  се     заплати входна такса или месечна абонаментна карта съгласно 

ценоразписа на басейна и съобразно вида на абонамента, при спасителя в Закрит 

плувен басейн Амфибия“. Посетителите използващи месечни абонаментни карти 

трябва да ги носят и представят на входа, когато посещават Закрит плувен басейн 

„Амфибия“, като задължително се чекират на вход/изхода; 

17.6. Абонаментните карти за достъп се съхраняват от лицето закупило картата. 

Абонаментната карта е лична и не може да се преотстъпва на друг. Закрит плувен 

басейн „Амфибия“ си запазва правото да откаже достъп при не представяне на 

карта. 

17.7. Разрешава се ползването на басейна само с плувен екип, състоящ се от бански, 

джапанки, очила за плуване и плувна шапка. В Закрит плувен басейн „Амфибия“ не 

се допускат посетители без джапанки, плувна шапка и бански;  

17.8. Задължително е ползването на душовете-къпане преди влизане в басейна; 

17.9. Ръководството на ОУ „Иван С. Тургенев“ не поема отговорност за посетителите 

при инциденти, настъпили заради носенето на неподходящи обувки на територията 

на басейна; 

17.10. Забранено е бягането по подовата настилка и ходенето с боси крака; 
 

17.11. Забранено е скачането и гмуркането в басейна; 

 

17.12. Забранено е на трениращи/ползващи да се блъскат, да се гонят, да се пързалят по  

плочките и да се пръскат с вода; 

 

17.13. Забранено е рисуването, драскането, ритането, хвърлянето на топки и/или други  

предмети по стените, плочките, таваните и прозорците на басейна. 

 

17.14. Нарушителите ще бъдат незабавно изведени от служителите на Закрит плувен  

басейн „Амфибия“; 

 

17.15. Деца до 12 години се допускат само с възрастен придружител или ако се включат   в 

организирани групи, под ръководството на треньор или преподавател съгласно 



действащата нормативна уредба; 

 

17.16. Деца с увреждания и със специални потребности се допускат с родител и/или  

придружител, като същият не е задължен да използва басейна и не заплаща входен  

билет или посетителска карта; 

 

17.17. При провеждане на тренировки на спортни клубове и/или организиран час с  

учебно-спортна насоченост под ръководството на педагози, влизането в Закрит 

плувен басейн „Амфибия“ се разрешава по установения часови график само 

групово в присъствие на   треньора/педагога. 

 

17.18. Часът за обучение на начинаещи е с максимална продължителност 45 минути.  

Занятието започва на 10-тата минута от кръглия час и завършва 5 минути преди 

започване на следващия час. Максималният брой лица в групата 12; 

 

17.19. Продължителността на тренировката на картотекираните състезатели развиващи 

спорт плуване е с максимална продължителност 90 минути; 

 

17.20. След приключване на занятието, треньорът/педагогът е длъжен да изчака 

излизането и на последния състезател от своята група; 

 

17.21. Поради съображения за сигурност, с цел безопасност, достъпът на не спортуващи 

лица /родители, роднини и други/ не се разрешава в помещенията, където се 

осъществява тренировъчен процес; 

17.22. Забранява се използването на Закрит плувен басейн, ако няма спасител; 
 

17.23. Пушенето във всички помещения на Закрит плувен басейн е забранено; 
 

17.24. Няма да бъдат допускани лица във видимо нетрезво състояние; 
 

17.25. Не се разрешава ползването на Закрит плувен басейн „Амфибия“ от лица страдащи от 
доказани сърдечно-съдови заболявания в напреднал стадий, кожно-венерически и остри  
хронични болести; 

 

17.26. Посетители се допускат до изчерпването на капацитета на басейна, който се  

определя на база на 5 кв.м. площ от повърхността на водата за един умеещ да 

плува и 4 кв.м. площ от повърхността за начинаещи. Броят на лицата се 

контролира от спасителя на басейна; 

 

17.27. Свободното плуване в басейна е с максимална продължителност 60 минути; 

 

17.28. Шкафчетата в съблекалните са на разположение на посетителите за съхранение на 

личните им вещи само за времето на тяхното посещение.  

 

17.29. Консумацията на храни и напитки, с изключение на бутилирани напитки и вода,  

не е разрешена, с изключение на предвидените за целта места; 

 

17.30. Животни не могат да влизат в Закрит плувен басейн „Амфибия.



 

IV. ЛИЧНИ ВЕЩИ 

18. Всеки трениращ, посетител или ползвател носи отговорност за личните си вещи. 

19. Всеки трениращ, посетител или ползвател е отговорен за опазването на личните си 

вещи, щом влезе в Закрит плувен басейн „Амфибия“. В случай, че нещо изчезне, 

персоналът има ангажимент, ако го намери, да оповести. Забравени вещи се пазят в 

период от 20 дни. 

20. Персоналът на Закрит плувен басейн „Амфибия“ не носи отговорност за изчезнали 

вещи на територията на басейна. 

21. По време на посещение, трениращите трябва да оставят личните си вещи и дрехи в  

шкафчетата в съблекалнята. 

22. Влизането в Закрит плувен басейн „Амфибия“ със спортни чанти, раници и 

пликове е забранено. 

23. Не е разрешено внасянето на хранителни продукти и медикаменти. 

V. ИМУЩЕСТВО НА ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН 

 
24. Ползващите носят материална отговорност при изгубване или повреждане на 

използвания от тях инвентар, както и за нанасяне на щети на всякакво друго имущество   

на Закрит плувен басейн „Амфибия“. 

25. В случай на повреждане или нанасяне на щети на имуществото на Закрит плувен 

басейн „Амфибия“, ползващите са длъжни да възстановят стойността на повреденото 

имущество в пълен размер. 

26. Забранено е самостоятелното регулиране на климатичната и вентилационна 

система  на Закрит плувен басейн „Амфибия“. 

VI. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

 
27. На територията на Закрит плувен басейн не се допускат лица в нетрезво състояние. 

28. На територията на Закрит плувен басейн не се допускат лица видимо употребили 

наркотични или упойващи вещества. 

29. На територията на Закрит плувен басейн не се допускат лица с хулиганско 

поведение или притесняващи ползващите/трениращите. 

30. На територията на Закрит плувен басейн не се допускат лица носещи оръжие. 

31. На територията на Закрит плувен басейн не се допускат лица в неподходящо или 

непълно облекло. 

32. Нарушението на пропускателния режим се счита за дисциплинарно нарушение и 

подлежи на санкции. 

VII. НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ 

33. Абсолютно е забранено носенето на оръжие на територията на Закрит плувен 

басейн. 



34. Абсолютно е забранено пушенето на територията на Закрит плувен басейн . 

35. Абсолютно е забранена употребата на концентрирани спиртни напитки на 

територията на Закрит плувен басейн. 

36. Абсолютно е забранена употребата на наркотични вещества на територията на 

Закрит плувен басейн. 

37. Абсолютно е забранено присъствието на домашни любимци на територията на 

Закрит плувен басейн. 

38. Абсолютно е забранена продажбата на всякакъв вид артикули на територията на 

Закрит плувен басейн.  

39. Абсолютно е забранено поставянето на обяви на територията на Закрит плувен  

басейн.  

 

VIII. ГРАФИЦИ ЗА СПОРТНО-ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ В ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН „АМФИБИЯ“ 

40. Закрит плувен басейн „Амфибия“ работи по предварително изготвен месечен 

график от понеделник до неделя включително. 

41. Графиците за тренировки се генерират в писмена форма в началото на календарната 

и /или учебна година до Директора на ОУ “Иван С. Тургенев“ Разград. В графиците се 

отразяват всички планирани спортни прояви и при поискване се предоставят за 

информация на всички заинтересовани лица. 

42. Спортните клубове, развиващи спорт плуване е необходимо да предоставят списък 

с имената на картотекираните си състезатели в началото на годината. Списъкът може 

да бъде актуализиран при необходимост. 

43. ОУ “Иван С. Тургенев“ и Община Разград си запазва правото да провежда 

наложили се извънредни спортни събития, за което своевременно уведомява всички 

заинтересовани лица. 

 

IX. ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЯ ОТ СПОРТЕН ХАРАКТЕР 

 

44. Организаторите на спортни мероприятия се задължават най-малко един месец преди 

датата на провеждането му, да подадат писмена заявка до Директора на ОУ “Иван С. 

Тургенев“ Разград и/или кмета на Община Разград, в която са уточнени дните и часовия 

график, 

45. За всяко конкретно мероприятие, Директорът на ОУ“Иван С. Тургенев“ Разград 

издава разрешение, с което се определят реда и условията за ползване на Закрит плувен 

басейн „Амфибия“, като най-малко пет работни дни преди събитието се заплаща такса 

по реда на Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Разград; 



46. Същите се задължават да подсигурят спасител, охрана и медицинско лице по време 

на провеждане на мероприятието. 

 

X. ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ВХОДНИ ТАКСИ 

47. Цените за ползване на Закрит плувен басейн „Амфибия“ са определени в чл. Чл.58. 

от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Разград, както следва: 

 

49а. 

/нова – 

приета с 
Решение 

№ 620 от 

Протокол 

№ 47 от 

24.10.2018 

г. на Об.С 

За ползване на закритият плувен басейн в ОУ “Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград от 

външни лица: 

за деца ученици/ на посещение лв./1 лице 2,00 

за възрастни/ на посещение лв./1 лице 5,00 

Абонаментни карти за деца ученици/ месец лв./1 лице 40,00 

Абонаментни карти за възрастни/ месец лв./1 лице 100,00 

 

48. Определените цени в Наредба № 14 на ОбС  Разград са без включено ДДС. Поради 

регистрацията на юридическото лице ОУ “Иван С. Тургенев“ Разград по ДДС, 

ползващите басейна заплащат такса на цена с включено ДДС.  

49. Взаимоотношенията със Спортните клубове за провеждане на спортно 

тренировъчна дейност на територията на Закрит плувен басейн „Амфибия“ се уреждат 

със Споразумение за сътрудничество между училището и спортния клуб. Поради 

едногодишното действие на Споразумението за сътрудничество, провеждането на 

тренировки по график се заплаща чрез закупуване на поименни месечни абонаментни 

карти на трениращия.  

50. Месечните абонаментни карти се закупуват от спасителя, като се издава касов бон 

на лицето и се записва името му в регистрационен дневник и се предоставя чип за 

вход/изхода на басейна. 

51. Месечните абонаментни карти са валидни от датата на закупуването им за срок от 

един календарен месец, на цена от 48 лв. за дете/ ученик и 120 лв. за възрастен, с 

включен ДДС, и могат да се използват за неограничен брой посещения в рамките на 

месеца. 

52. Външни лица ползват Закрития плувен басейн „Амфибия“ като заплащат 

еднократна такса в размер на 2,40 лв. за дете/ученик и 6 лв. за възрастен с включен 

ДДС при спасителя на басейна, за което заплащане се издава касов бон.  

53. Учениците на ОУ „Иван С. Тургенев“ гр. Разград не заплащат входна такса при 

провеждане на часовете по „Спортни дейности“ – плуване, организирани по график, 

съгласно Училищния учебен план по паралелки. При посещение на басейна извън тези 

часове, те заплащат входна такса съгласно общите правила.  



 

XI. РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН 

54. Работното време на Закрит плувен басейн „Амфибия“ е предварително и публично 

обявено. При промяна на работното време на басейна се уведомяват писмено всички 

заинтересовани страни. 

55. Свободно време за ползване на басейна от външни лица и граждани е от понеделник 

до петък от 15.00 до 19.00 часа и събота и неделя от 9.00 до 19.00 часа. В дните, 

обявени за официални празници, басейна не работи.  

56. Времето за ползване на закрития басейн от ученици на училището, в часовете за 

„Спортни дейности“ – плуване и Лечебна физкултура за ученици със СОП е от 

понеделник до петък 15.00 до 17.00 часа. 

57. Времето за ползване на басейна за спортно-тренировъчна дейност на деца и 

ученици, организирани в групи и под наблюдение на инструктори и треньори е от 

понеделник до петък от 17.00 до 20.00 часа, събота от 9.00 до 15.00 часа и неделя от 

11.00 до 13.00 часа.  

58. При съвместно ползване на басейна за спортно-тренировъчна, учебна дейност и 

посещение на външни лица, плувната площ се разпределя съгласно Раздел XII на този 

Правилник, като спасител от спортния клуб отговаря за трениращите деца/ученици, а за 

външните лица отговаря спасител, съгласно работното му време. 

59. Закрит плувен басейн „Амфибия“ не може да се ползва извън обявеното работно 

време и без наличието на спасител със заверен годишен талон и квалификация при 

никакви условия и обстоятелства. 

60. При провеждане на спортни мероприятия, обучения и други дейности с инцидентен 

характер, организатора осигурява редовен спасител с наличните актуални документи и 

заверен годишен талон.  

XII. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛУВНАТА ПЛОЩ ОТ СПОРТНИ 

КЛУБОВЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ГРУПИ И  ВЪНШНИ ЛИЦА 

61. Плувната площ на Закрит плувен басейн „Амфибия“ е в размер на 120 кв. м. и е с 

разпределени 3 коридора.  

62. Максималният брой едновременно плуващи се определя на база 5 кв.м от 

повърхността на водата на един умеещ да плува (общо 24 души) и 4 кв.м. площ от 

повърхността на един начинаещ (общо 30 души) 

63. Групите за учебна и спортно-тренировъчна дейност се състоят от не повече от 12 до 

14 деца/ученици, които ползват двата коридора, разпределени според указанията на 

треньора/инструктора/,учителя или спасителя.  

64. Третият коридор се използва за свободно плуване на външни лица в работното време 

за граждани, регламентирано в настоящия Правилник за ползване на плувния басейн. 

Ако такива в момента няма, третия коридор, също може да се ползва от организираните 

групи за спортно-тренировъчна дейност.  



XIII. НАКАЗАТЕЛНИ САНКЦИИ 

65. Нарушенията на Правилника за вътрешния ред се санкционират незабавно: 

а. При първо провинение с нарушителя се провежда разговор, в който му се 

обяснява, че разпоредбите на Правилника са в полза на всички участници, че 

тяхното неизпълнение нарушава хармонията на изпълняваните на територията на 

Закрит плувен басейн дейности, както и че текста на Правилника е утвърден,  

според който не се допускат никакви изключения; 

б. При повторно провинение нарушителят се предупреждава, че няма да бъде 

допуснат до спортните съоръжения и услуги в Закрит плувен басейн. В случай, че  

нарушителят не преустанови противоправното си поведение, спасителят/ треньора 

уведомява компетентните органи, нарушителят автоматично се лишава от 

възможността за ползване на спортните съоръжения и услуги в Закрит плувен 

басейн „Амфибия“. 

в. Възражения, оплаквания и молби за изглаждане на недоразумения се подават  

единствено в писмена форма и се адресират до Директора на ОУ „Иван С. 

Тургенев“ Разград – писмено или по e-mail: ou.turgenev.razgrad@gmail.com. 

г. Съобщенията за забелязани нередности могат да бъдат представяни устно пред 

спасителя или ЗДАСД на ОУ “И.С.Тургенев“, които имат разписани задължения и 

отговорности за контрол, съгласно вътрешна Заповед № РД 08-69/15.09.2022г. за 

осигуряване на безопасността на децата и учениците ползващи Закрития плувен 

басейн в училището за спортно-тренировъчна дейност. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

66. Настоящият Правилник за вътрешния ред и условия за ползване на Закрит плувен 

басейн е разработен от училищна спортно-техническа комисия и утвърден със Заповед 

№ РД 08-293 / 11.01.2023г. на Директора на ОУ „Иван С. Тургенев“ гр. Разград  

Одобрен от Обществения съвет на училището с Протокол № 13 /16.01.2023г и Общото 

събрание на колектива с Протокол № 2/16.01.2023г.  

67. Копия от Правилника се предоставят при поискване от всички заинтересовани лица.  

68. Непознаването на залегналите в Правилника разпоредби не освобождава никого от  

отговорността по изпълнението им и от последващи санкции при нарушения.  

69. За всички наложили се промени в Правилника заинтересованите лица ще бъдат   

своевременно уведомявани. 

70. Настоящият вътрешен правилник е отворена система и може да се актуализира с 

цел доброто му функциониране. 

mailto:ou.turgenev.razgrad@gmail.com
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