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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ“ гр. РАЗГРАД 

Жк. Орел, пк.22, e-mail:ou.turgenev.razgrad@gmail.com, web:ou-turgenev.com 

 

ЗАПОВЕД 
№ РД 08-321/30.01.2023г 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във 

връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2, от т. 18 до т. 23 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, с 

оглед осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището. 

 Във връзка с изпълнение на Правилник за вътрешния ред и условия за ползване на закрит 

плувен басейн „Амфибия“, 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. и съгласуван с 

всички заинтересовани страни. Същият е публикуван на интернет страницата на училището 

ou-turgenev.com на 16.01.2023г 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ в закрит плувен басейн – спортно съоръжение в ОУ 

«Иван С. Тургенев» гр. Разград, както следва:  

 

1. Учениците от ОУ «Иван С. Тургенев» гр. Разград посещават закрития плувен басейн 

групово в часовете по «спортни дейности – плуване» по утвърден график, само придружени от 

учител, на който са възложени съответните часове, след проведен инструктаж и наличие на 

спасител в спортното съоръжение, който осигурява достъпа. 

2. Деца/спортисти/лица с увреждания към спортни клубове организирани в групи, ползващи 

закрития плувен басейн на училището за спортно-тренировъчна дейност: 

 Закупуват месечна абонаментна карта от спасителя или друго длъжностно лице в 

спортното съоръжение, срещу издаден касов бон.  

 За осигуряването на достъп до плувното съоръжение се издава магнитна карта, с 

валидност един месец от датата на закупуването й.  

 Срещу номера на магнитната карта за вход/изход в регистрационна книга се записва 

името на ползвателя, срокът на достъп, проведен инструктаж и подпис на лицето, 

което ще я ползва.  

 След изтичане на срокът, достъпа се прекратява автоматично и лицето е длъжно да 

върне или да поднови достъпа си, чрез заплащане на съответната такса по Наредба 

№ 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Разград. 

 Право да ползва магнитната карта за вход/изход има само лицето, на което тя е 

издаден поименно. При извършена проверка и установяване, че картата е 

предостъпена на друго лице, достъпа автоматично се прекратява.  

 За деца до 12 години и лица с увреждания, картата за вход/изход се издава на името 

на техен родител/настойник, който е длъжен да ги придружава при посещение на 

закрития плувен басейн. Същият има право да придружи детето/лицето с увреждания 

в спортното съоръжение и да присъства на провежданата тренировка. 

 В рамките на два часа в деня на посещението, картата за вход/изход има възможност 

да се използва не повече от два пъти, като ограничението се налага, за да се 

предотвратят злоупотреби. 
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 При установяване на злоупотреба и допускане на повече от регламентираните лица с 

една и съща карта за вход/изход достъпа на картата се прекратява автоматично. 

 Служебните лица разполагат със служебна карта за вход/изход, като в рамките на два 

часа могат да я ползват до три пъти. Нямат право да я предостъпват на други лица 

или да осигуряват достъп с нея на спортисти, родители или треньори. 

 Вход/изхода на басейна е под постоянно видеонаблюдение в реално време и с 

възможност за запис до 2 месеца.  

 Установяването на нарушения на пропусквателния режим, след прилагане на 

доказателствен материал от видеонаблюдението, дава право на длъжностните лица 

да прекратят валидността на магнитната карта, като при повторно нарушение могат 

да откажат издаване на нов достъп на злоупотребилите лица. 

3. Посетители на басейна със свободен достъп: 

 В рамките на работното време могат да посещават басейна срещу закупуване на 

месечна абонаментна карта или за еднократно посещение. 

 При закупуване на месечна абонаментна карта им се издава магнитна карта за 

вход/изход, за която важат правилата по т.2 от настоящата заповед. 

 При еднократно посещение, заплащат такса съгласно Наредба № 14 за определянето 

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

Разград, при спасителя на басейна, и имат право да влязат еднократно в зоната на 

закрития плувен басейн. 

 Влизането и излизането се контролира с бутон за достъп от спасителя или друго 

длъжностно лице. 

4. Външни лица, които не ползват спортното съоръжение – закрит плувен басейн, имат 

право да стоят във фоайето, като не нарушават обществения ред и Правилника за 

вътрешния ред и условия за ползване на закрит плувен басейн „Амфибия“, до приключване 

на спортно-тренировъчната дейност на придружаваното от тях дете/лице с 

увреждания/ученик/спортист. 

5. Физически и юридически лица нямат право да извършват търговска дейност и да събират 

такси, извън определените по Наредба № 14 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Разград или да извършват друга 

стопанска дейност на територията на училището – публична общинска собственост. 

6. Всички външни за училището лица са длъжни да спазват Наредба № 1 за обществения 

ред на територията на Община Разград и Правилника за вътрешния ред и условия за 

ползване на закрит плувен басейн „Амфибия“ и разпоредбите на тази Заповед. 

7. При нарушение на нормативните изисквания, длъжностните лица в закрития плувен 

басейн, са длъжни да потърсят съдействие от СОД „Сириус“, органите на реда и/или при 

тежки нарушения на тел.112, които да отстранят нарушителя от територията на училището. 

 

В книгата за контрол на пропускателния режим се вписват всички периодични проверки и 

констатации от длъжностните лица на училището. 

 Книгата се води от Валентина Начева, на длъжност ЗДАСД и се съхранява в Канцеларията 

на училището. 

Длъжностни и служебни лица, осъществяващи контрол на спортното съоръжение се 

легитимират.  

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, осигуряващи пропускателния 

режим в закрития плувен басейн на училището срещу подпис за сведение и изпълнение.  

Със заповедта да бъдат запознати всички заинтересовани лица. Копие от заповедта да се 

постави на видно място на входа на закрития плувен басейн в училището за сведение и 

изпълнение на външните лица.  

 


	ЗАПОВЕД

