
ПРОЕКТ  

Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски 

пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност 

върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на 

работата на ски патрулите 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат: 

1. изискванията за определяне вида на ски пистите според характера на 

профила на терена; 

2. изискванията за обезопасеност и информационна обезпеченост на ски 

пистите; 

3. изискванията за обезопасеност и информационна обезпеченост на ски 

пътищата и маршрутите, представляващи връзка между ски пистите и участъци за 

придвижване на туристите; 

4. правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните; 

5. правомощията и организацията на работата на ски патрулите. 

(2) Наредбата се прилага само по отношение на терените, в обхвата на ски 

пистите и ски зоните. 

 

Чл. 2. (1) В рамките на работното време, територията на ски пистите е достъпна за 

всеки желаещ да практикува снежни спортове и да бъде обучаван от правоспособни 

ски учители.  

(2) За части от територията на ски пистите достъпът може да бъде ограничен само в 

случаите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването 

на защитени територии и обекти, при опасност за здравето или живота на хората, 

както и в други случаи, определени със закон. 

(3) Ограничението по ал. 2 е допустимо и в случаите, когато това е необходимо за 

обработка на ски пистите, в извънработно време на лифтовите и влековите 

съоръжения, както и за провеждане на състезания или други мероприятия, които с 

оглед естеството си налагат ограничаване на ползването на ски пистата. 

 (4) На територията на ски пистите не се допуска ползването на моторни превозни 

средства или на други средства за придвижване, които не са ски или сноуборд, с 

изключение на такива, които се използват от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за 

туризма, за обработка на пистите, за осигуряване на реда и безопасността по 

пистите или в извънредна ситуация, както и на такива, които се използват от 

лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи.   



(5) Докато ски пистите са отворени, превозните средства по ал. 4 могат да се движат 

по тях при спазване на следните правила: 

1. на видимо място да бъде поставена оранжева светлина; 

2. при лоша видимост да бъде използвано предупредително звуково средство; 

3. пистата да бъде освободена възможно най-бързо; 

4. в случай на инцидент, изискващ паркирането и движението по пистата на моторни 

превозни средства по ал. 4, лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, следва да 

затвори пистата. 

(6) Моторните превозни средства по ал. 4 могат да извършват следните дейности: 

1. транспортиране на ранени лица, на спасителен персонал (медицински екип, ски 

патрул, планински спасители, кучета-спасители при лавини и др.), на екипировка 

(екипировка за оказване на първа помощ, сонди при лавини), на оборудване за 

маркировка и защитна екипировка, на екипировка или персонал за спасяване от ски 

лифтове/ски влекове; на оборудване за поправка на ски лифтове/ски влекове; на 

оборудване за поправка на системите  за изкуствен сняг; на екипировка или 

персонал за контрол за лавини,  на неранени лица, нуждаещи се от евакуация, на 

екипировка за състезания,  на екипировка, принадлежаща на състезателите, на 

оборудване за събития; 

2. придвижване с цел отстраняване на повреди и управление на системите за 

изкуствен сняг, както и работа на верижни машини; 

3.  основно наблюдение на ски пистата; 

4. връщане до мястото, определено за паркиране, след свършване на съответната 

работа. 

(7) На територията на ски пистите следва да бъде подсигурено извършването на 

спасителни дейности. 

(8) Спасителните дейности на територията на ски пистите се извършват от 

Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. 

Чл. 3. Ски пистите могат да бъдат самостоятелни или организирани в ски зона с 

определени граници. Видовете ски писти се определят съгласно чл. 152, ал. 2  от 

Закона за туризма.  

Чл. 4. (1) Ски зона е планинска територия с определени граници, която включва 

взаимосвързана спортна инфраструктура - ски писти с различна сложност и 

предназначение, връзките между тях, инженерната инфраструктура, както и  трасета 

и въжени линии за превоз на хора (ски лифтове и ски влекове). 

(2) Ски зоната може да включва:  

1. ски писти, които са предвидени за използване със ски, сноубордове и други 

подобни приспособления, с изключение на пистите за ски бягане и бобслей; 

2. въжени линии за превоз на хора; 



3. системи за изкуствен сняг; 

4. съоръжения за свободното време, предназначени за деца – детски ски зони; 

5. площи, които са запазени за акробатични представления със ски, сноубордове 

или други подобни приспособления – снежни паркове; 

6. площи, предвидени за тренировъчни цели (хомологирани писти) и ски бягане. 

(3) В рамките на ски зоните, в несъстезателни дни, лицата по чл. 157, ал. 1 от 

Закона за туризма могат да определят ски писти или отделни  участъци от тях, които 

са предвидени за тренировки със ски, сноубордове и други подобни приспособления.   

(4) Площите по ал. 3 трябва да бъдат обозначени от лицата по чл. 157, ал. 1 от 

Закона за туризма като затворени. Редът за ползването им за целите по ал. 3 се 

определя от ръководещия тренировъчния процес.  

(5) Лицата по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма могат да определят площи в 

рамките на ски зоните, които са предвидени за представления със ски, сноуборд и 

други подобни приспособления (снежни паркове). 

(6) Площите по ал. 5 се отделят от другите писти с подходящи предпазни 

приспособления. Ползването на тези площи се разрешава само за лица с предпазни 

каски. 

 

Глава втора 

ОБЕЗОПАСЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СКИ ПИСТИТЕ 

 

Раздел I 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА СКИ ПИСТИТЕ 

 

Чл. 5. (1) Според степента на сложност, характера и профила на терена, видовете 

ски писти се класифицират във възходящ ред чрез използването на зелени, сини, 

червени и черни знаци, както следва: 

1. зелена – лека писта за начинаещи; 

 2. синя - лeсна писта; 

 3. червена – средно трудна писта; 

 4. черна – трудна писта; 

(2) Надлъжният и напречният наклон на ски пистите, с изключение на малки 

частични участъци от тях, следва да е: 

1. за зелена писта – до 15 %; 



2. за синя писта – до 25 %; 

3. за червена писта – до 40 %; 

4. за черна писта –над 40 %. 

(3) Препоръчителната минимална ширина на ски-пистите е:  

1. за зелена писта – 15 м.;  

2. за синя писта – 20 м.; 

3. за червена писта -30 м.; 

4. за черна писта – 35 м.  

 

Раздел II 

ОБЕЗОПАСЕНОСТ  

Чл. 6. (1) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма осигурява обезопасеността 

на територията на ски пистата/ски зоната. 

(2) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма следва да възложи изработването 

на необходимата документация за определяне на вида на ски пистата по реда на чл. 

155 от Закона за туризма.  

(3) Документацията по ал. 2 включва:  

1. скица на ски пистата в подходящ мащаб или геодезическо заснемане на ски-

пистата;  

2. вертикален разрез на ски пистата с посочване на наклоните на отделните 

участъци в проценти; 

3. проект за обезопасяване на опасните участъци, в който се посочват мястото и 

вида на обезопасяването.  

(4) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма следва да съхранява 

документацията по ал. 2 и да я предоставя на контролните органи при извършване 

на проверки.  

Чл. 7. Изискванията за обезопасеност на територията на ски пистата/ски зоната 

включват следните дейности: 

1.  поставяне на видно място на началната станция на съоръженията, 

осигуряващи транспортната достъпност до ски пистите/ски зоната и/или на други 

подходящи места на територията на ски пистите/ски зоната, , както и в местата за 

настаняване, разположени в непосредствена близост до съответната писта и на 

интернет страницата по чл. 13 на задължителни правила за безопасно поведение на 

потребителите на ски пистите/ски зоната, съгласно чл. 8; 



2.   недопускане на ползването на ски пистите от потребителите не по 

предназначение, в това число от пешеходци, шейни, както и за излитане и кацане 

на делтапланери и парапланери;   

3.  недопускане и/или предотвратяване движението на моторни превозни 

средства по ски пистите, с изключение на превозните средства по чл. 2, ал. 4, както 

и при спасителни акции, извършвани от компетентни лица или органи, при наличие 

на необходимата сигнализация, съгласно чл. 10; 

4.  поддържане на територията на ски пистите, съгласно чл. 11 и чл. 12; 

5.  поддържане на интернет страница с информация, съгласно чл. 13; 

6.  поставяне на информационни и предупредителни знаци, сигнални и 

указателни табели на територията на ски пистата, съгласно чл. 14 и чл. 15 и 

изискванията за информационна обезпеченост по Раздел III на тази глава. 

 

Чл. 8. (1) Потребителите на ски зоните/ски пистите са длъжни да спазват 

задължителните правила за безопасно поведение, посочени в приложение 1, както и 

установените от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма правила за ползване 

на ски зоната/ски пистите. При неспазване на установените правила, лицето по чл. 

157, ал. 1 от Закона за туризма  може да ограничи достъпа на нарушителите до 

съоръженията, обслужващи ски зоната/ски пистата чрез деактивиране на магнитната 

карта или по друг подходящ начин.  

(2) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма е длъжно да информира по 

подходящ начин потребителите за изискванията по ал. 1.  

(3) Потребителите на ски зоните/ ски пистите носят лична отговорност за 

спазването на правилата по ал. 1  и на свой риск упражняват снежни спортове в ски 

зоната/ски пистите и ползват въжените линии за превоз на хора. Преди да започне 

да използва услугите, предоставяни в ски зоната/ски пистите, всеки потребител е 

длъжен да прецени своето психическо и физическо състояние в момента, 

конкретните климатични условия, както и дали е в състояние, и притежава ли 

нужното ниво умения за извършване на съответните действия – каране на 

ски/сноуборд по ски пистите в ски зоната и/или използване на прилежащите към тях 

въжени линии за превоз на хора. 

 

Чл. 9. (1) Не се допуска ползването на ски пистите  едновременно за ски, шейни, 

туристи и други, както и за излитане и кацане на делтапланеристи и парапланеристи 

от необособени за целта места. 

(2) Кучета-спасители по време на мисия или тренировка се допускат на ски пистите, 

когато са придружени от своя водач. 

(3) За практикуването на делтапланеризъм, парапланеризъм, спийдрайдинг, кайтинг 

и кайтбординг, както и спускането с тобоган в ски зоната по ски пистите,  лицето по 

чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, ако прецени, че практикуването им е 



съвместимо с предназначението на ски пистите, създава специални правила, които 

оповестява по подходящ и достъпен за практикуващите начин. 

(4) Нощното спускане  при изградено изкуствено осветление на ски пистите е 

допустимо при спазване на определени от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за 

туризма специални правила, които се оповестяват по подходящ и достъпен за 

практикуващите начин. 

 

Чл.  10. (1) Преминаване през територията на ски пистите на превозни средства, 

извън определените  в чл. 2, ал. 4,  не се допуска, включително и след затваряне на 

пистите и след приключване на експлоатацията им. 

(2) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма определя времето за отваряне и 

затваряне на пистите. Преди ежедневното отваряне на пистите се извършва 

проверка за условията за проходимост на пистите, за годността на приспособленията 

за сигурност и обозначителните знаци и за наличието на нетипични опасности. 

(3) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма разпорежда затварянето на 

пистите или отделни участъци от тях в следните случаи: 

 1. след ежедневното приключване на експлоатацията им; 

 2. ако с оглед сигурността на потребителите възникне ситуация, която да 

поставя в опасност техният живот или здраве, както и с цел обезпечаване на 

работата на спасителната служба; 

 3. при лавинна опасност, както и при лоши метеорологични условия; 

 4. при провеждане на спортни състезания и тренировки. 

(4) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма идентифицира онези ски писти, 

които са затворени за сноуборд.  

(5) Ски пистите се затварят, в зависимост от конкретната причина, изцяло или 

частично.  

(6) Затварянето на ски пистите или отделни участъци от тях по смисъла на ал. 3 и 

4 се обозначава чрез съответни табели, посочени в приложение 2. 

(7) Затварянето на ски пистите се извършва чрез кръстосани пръти, оградни мрежи 

или други подходящи напречни прегради, които по възможност се разполагат по 

цялата широчина на пистата, което се обозначава както със съответните знаци, така 

и с преграждаща табела. 

(8) Напречните прегради по ал. 7 се монтират по начин, който не излага на опасност 

ползвателите на ски пистата и са видни и при лошо време.   

 

Чл. 11. (1) Поддържането на територията на ски пистите включва извършването на 

следните дейности:  



 1. през зимен сезон – снегоутъпкване  и поддръжка, създаване на изкуствен 

сняг, при наличие на изградена система за изкуствен сняг, отстраняване на 

препятствия, създадени изкуствено или  вследствие на природните условия, 

обозначаване и обезопасяване на нетипични препятствия.  

 2. през летен сезон – почистване и поддръжка, косене, почистване от 

храстовидна растителност, затревяване на оголени участъци, отводняване и 

дрениране.  

(2) Не се считат за препятствия умерените снежни натрупвания, нанесени от 

преминаващите, всички неравности на снежната покривка, които са обусловени от 

промяна в метеорологичните условия или в резултат на подготовката на пистите, 

частично заледени участъци от пистите и подобни неравности, които могат да се 

обяснят с нормалното използване на пистите, както и оголени в следствие на 

снеготопенето участъци.   

Чл. 12.  (1) Отворените за потребителите ски писти, се подсигуряват срещу лавини 

и свлачища.  

(2) В краищата на пистите, при завоите и при участъците с изразени напречни и 

надлъжни наклони, които при удар могат да доведат до опасно отклонение от 

пистата, се поставят предпазни мрежи. 

(3) Пресечните точки на писти с обществени пътища са обозначени и подсигурени 

по начин, който предупреждава потребителите да карат по-бавно или да спрат при 

специфични опасни ситуации. 

Чл. 13. Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма поддържа интернет страница, 

съдържаща информация, съгласно чл. 154, ал. 1, т. 6 от Закона за туризма. 

Чл. 14. (1) Министърът на икономиката и енергетиката създава със заповед Комисия 

за определяне вида на ски пистите, съгласно чл. 5, ал. 1 и тяхната безопасност. 

(2) Дейността и организацията на работа на комисията по ал. 1 се уреждат с 

правилник, издаден от министъра на икономиката и енергетиката. 

(3) Със заповедта по ал. 1 се определя състава на комисията, в която се включват 

представители на Министерството на икономиката и енергетиката, на Българската 

федерация „Ски” и на Националното професионално сдружение на ски учителите и 

ски училищата. 

(4) При необходимост в състава на комисията по ал. 1 могат да бъдат включвани и 

други експерти, извън състава на организациите по ал. 3. 

Чл. 15. (1) Ски пистите се обозначават с необходимите обозначителни знаци с 

цвета, съответстващ на степента на трудност, съгласно чл. 5, ал. 1. 

(2) Неподдържаните и/или необезопасени и/или необозначени ски писти се затварят 

за експлоатация.  

 

 



Раздел III 

ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

Чл.16.  (1) Ски зоните/ски пистите трябва да бъдат снабдени от лицата по чл. 157, 

ал. 1 от Закона за туризма с необходимите обозначителни знаци, съгласно 

приложение 2.  

(2) При главните входове към ски зоната/ски пистите се поставя табло с добра 

видимост, на което са указани съоръженията и ски пистите, наименованието и 

трудността, както и тяхната проходимост.  

(3) На таблото по ал. 2 се посочва и работното време на съоръженията, часът на 

последната контролна обиколка и обичайното време за обработване и поддръжка на 

пистите с механични превозни средства или други технически помощни средства.  

(4) Обозначителните знаци по ал. 1:  

 1. поставени в началото на ски пистата предоставят информация при 

разклонения или пресечни точки за наименованието й и степента на трудност; 

 2. поставени в близост до главните входове на ски лифтовете/ски влековете 

съдържат информация за местоположението на съоръженията и на ски пистите, 

както и за работното им време; 

 3. съдържат цялата необходима информация за сигурно и съответстващо на 

изискванията ползване на ски пистите. 

Чл. 17. (1) В случай на опасност от лавина за една, няколко или всички ски писти 

на територията на планинския курорт,  използването на въжените линии за превоз 

на хора и ски зоните за достъп до съответните  ски писти се забранява от кмета на 

съответната община или оправомощено от него длъжностно лице. В случай, че 

дадена ски писта попада в границите на две или повече общини, използването на   

въжените линии за превоз на хора и ски зоните за достъп до ски пистите се 

забранява със съвместна  заповед на  кметовете на съответните общини или 

упълномощени от тях длъжностни лица. 

(2) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма може да затвори дадена въжена 

линия за превоз на хора, и забрани достъпа до съответната ски писта, която смята, 

че е изложена на риск от лавина,  за което е длъжно незабавно да информира 

кмета/кметовете на общината/те. 

Чл. 18. В случаите по чл. 17, въжените линии за превоз на хора могат да продължат 

да работят за потребителите, които трябва да се върнат обратно с лифта, с който са 

пътували, само ако лифтовете и станциите им за заминаване или пристигане не са 

изложени на риск.ARTICLE 

Глава трета 

ОБЕЗОПАСЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СКИ ПЪТИЩАТА  

 



Чл. 19. Ски пътища  са тесни участъци със слаб наклон, които свързват писти или 

въжени линии за превоз на хора, както и извеждат извън територията на ски-зоната. 

Чл. 20. По отношение на маркировката, обезопасяването и информационната 

обезпеченост на ски пътищата се прилагат правилата, определени за ски пистите.  

 

Глава четвърта 

БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ПИСТИТЕ И СКИ ЗОНИТЕ 

 

Чл. 21. (1) Лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма организира подготовката, 

поддръжката, сигурността, поставянето на обозначителни табели и контрол на ски 

пистите.  

(2) За организиране на дейността по ал. 1, лицето по чл. 157, ал.1 от Закона за 

туризма следва да създаде необходимата организационна, кадрова и материална 

обезпеченост. За изпълнение на задълженията си то може да иска съдействие от 

компетентните държавни или общински органи, както и от собственика на терена. 

Чл. 22. За осъществяване на дейностите, по чл. 21 лицето по чл. 157, ал.1 от Закона 

за туризма следва да:  

1. осигурява поддръжката и обработката на ски пистите през зимен и летен 

сезон;  

2. обезопасява ски пистите, поставя знаци и табели;  

3. извършва ежедневно, преди отварянето, проверка на състоянието на  ски 

пистите, както и за наличието на знаци и табели на определените за целта места;  

4. извършва ежедневно, след спиране на работа на съоръженията, проверка за 

наличието на изпаднали в затруднение лица.  

 

Глава пета 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА СКИ ПАТРУЛИТЕ 

Чл. 23. (1) Кметът на съответната община или съвместно кметовете на съответните 

общини, на чиято територия е планинския курорт, със заповед утвърждават правила 

за осигуряване спазването на обществения ред на територията на ски пистите – част 

от съответния курорт, и осигуряват контрол по спазването им. 

(2) Контролът по ал. 1 се извършва от органите на МВР и от ски патрул. 

(3) Ски патрулът се назначава от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма.  

(4) Ски патрулът следва да носи  униформено облекло, обозначителни знаци и 

служебна карта, с която да се легитимира при изпълнение на служебните си 

задължения. Униформата, обозначителните знаци и видът на служебната карта 



следва да бъдат предварително оповестени на информационното табло и на 

интернет страницата на  курорта,  заедно с правилата за обществения ред и 

правилата за безопасно поведение.  

Чл. 24. Ски патрулът по чл. 23, ал. 1: 

1. извършва контрол за спазване изискванията на тази наредба; 

2. предупреждава лицата, които не спазват правилата за безопасно поведение, 

правилата за опазване на обществения ред, както и правилата за ползване на ски 

зоната/ски пистата,  установени от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма. 

При неизпълнение на отправеното предупреждение, ски патрулът има право да 

ограничи достъпа на нарушителите до съоръжението/ята, обслужващо/и ски 

зоната/ски пистата чрез деактивиране на магнитната карта или по друг подходящ 

начин.  

3. преценява условията за практикуване на снежни спортове в рамките на работния 

ден и подава информация за предприемане на мерки по затваряне на писти или 

участъци от тях.  

4. предупреждава за наличие на опасност и дава задължителни указания на 

скиорите;  

5.  оказва при възможност помощ на пострадал в случай на нужда или обезопасява 

мястото на инцидент, изчаквайки пристигането на медицинските лица или 

спасителните екипи. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 1. По смисъла на наредбата: 

1. "Ски писти за алпийски ски и сноуборд" са ски писти по смисъла на Закона за 

туризма, представляващи обособен, сигнализиран и обезопасен наклонен планински 

терен за състезателно или любителско каране на ски и сноуборд. 

2. "Ски писти за ски бягане" са ски писти по смисъла на Закона за туризма, 

представляващи обособено, обезопасено и сигнализирано планинско трасе за 

практикуване на състезателно ски бягане на дистанции или любителско ски бягане. 

3. „Детска ски зона” е обособена зона за практикуване на ски и сноуборд от 

деца до 6-годишна възраст. Същата е снабдена с уреди и пособия от сняг и други 

материали, подредени в зони от различна конфигурация и степен на трудност.  

4. „Снежен парк” представлява обособена за практикуване на ски и сноуборд 

свободен стил. Същият е изграден от различни уреди, направени от сняг и други 

материали, подредени в зони с различна конфигурация и степен на трудност. 

5. „Ски зона” е планинска територия с определени граници, която обхваща ски 

писти с различна сложност и предназначение, връзките между тях, както и трасета и 

въжени линии за превоз на хора. 



6. „Нетипични опасности и препятствия” са неочаквани или трудно предотвратими 

опасности по продължение на ски пистата като: 

а) естествени или изкуствени препятствия в областта на ски пистата като растения, 

скали, уреди на съоръженията за изкуствен сняг, опорни стълбове на ски 

лифтовете/ски влековете, противоветрени съоръжения, огради, ограждения.  

б) дървета в рамките на ски пистата; 

в) особено тесни завои, в непосредствена близост до пропасти, пукнатини в леда, 

внезапни преградни приспособления, наклонени стени от страната на долината, 

очевидни опасности като скали, дънери и т.н.; 

г) движещи се или стоящи по време на работното време на пистата превозни 

средства  за обработка на пистата и/ или моторни шейни. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 2. Наредбата се приема на основание чл.159  от Закона за туризма. 

§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на икономиката и 

енергетиката. 

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 

 

Правила за безопасно поведение на туристите скиори 

 

Раздел I 

Правила за поведение на туристите ползващи ски или сноуборд 

 

Правилата се отнасят за всички потребители,  ползващи ски или сноуборд. 

Всеки скиор или сноубордист трябва да е запознат с тях и да ги спазва. 

Потребителите,  практикуващи ски или сноуборд следва да: 

1. съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с 

особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността 

на движението. Да не застрашават или затрудняват останалите скиори и 

сноубордисти. Да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че 

при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да 

спрат. 

2. намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи 

или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, лоша видимост 

или пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи. 

3. бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното 

състояние на екипировката, която използват. Това важи и в случаите, когато се 

използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.) 

4. спазват следните правила на движение по пистата: 

а) движещите се отпред лица са с предимство. Движещите се отзад лица не 

трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на 

подходящо разстояние. 

б) при изпреварване, изпреварващият осигурява достатъчно място на 

изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния. 

Изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на 

маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания. Това важи до пълното 

приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели 

скиори или сноубордисти. 

в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е 

разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се 

изтегля. 

След спиране, повторното включване в движението по пистата да става по 

безопасен начин, без риск от сблъскване. 

г) след падане пистата се освобождава възможно най-бързо. 



д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно. 

е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и 

слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата. 

5. се съобразяват с всички знаци и маркировки и ползват писти, 

съответстващи на техните технически и физически умения. 

6. дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на 

предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния 

път, 

7. при злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват 

спасителната служба.  

 

Раздел II 

Специфични правила за поведение при ски бягане*1 

 

1. Пистите за ски бягане се използват само в едната посока. Когато по 

изключение се налага двупосочно движение, задължително се поставят 

разделителни мрежи и огради. 

2. При ски бягане бавно бягащите се движат в дясната страна. 

3.      Когато туристът ски бегач бъде застигнат, при поискване е длъжен да освободи 

пътя.  

 

*1 Правилата по раздел I се прилагат и за туристи ски бегачи, когато не 

противоречат на някое от изискванията на раздел II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 към чл. 

16, ал. 2 

 
 
 
1. Знаци за опасност: 

 
 

 
Забележка. Цветове на знаците: жълт фон, червен триъгълник и черно изображение 
на бял фон в триъгълника. 
 
Допълнителни знаци към знак 1.4 "Кръстопът". Разполагат се под него и 
конкретизират значението му. 
 
Забележка. Цветове на знаците: жълт фон и черно изображение 
 



 
 
Забележка. Цветове на знаците: жълт фон черно изображение. 
 
2. Предупредителни знаци и сигнали: 
 

 



 
Забележка. Цветове на знаците и сигналите: жълт фон черно изображение. 
 

 

 

Забележка: Цветове на знаците: знаци 2.5 и 2.6 се състоят от пет правоъгълника в 

следните цветове, изброени от горе на долу - червено,жълто, синьо, жълто, синьо, 

жълто; знак 2.7 - жълт фон, окръжност с червен контур около бял фон и черни 

надписи 
 
3. Указателни табели: 

 



Знак 3.2 се използва само когато в близост има медицински пункт, в останалите 
случаи се използва знак 3.3.  

Забележка. Цветове на знаците - знаци 3.1, 3.2 и 3.3 - син фон, черно изображение 
върху бял правоъгълник за знаци 3.1, 3.3 и съответно червено изображение върху 
бял правоъгълник за знак 3.2. 

 

Забележка. Цветове на знаците - знак 3.4 - зелен фон, черно изображение върху 
бял правоъгълник, и съответно знак 3.5 - лилаво-син фон, бяло изображение. 

 
4. Защитени територии: 

 
 

 

Цветове на знаците и сигналите - знак 4.1 се състои от два правоъгълника - горният 

правоъгълник е с червен фон, черно изображение в бял правоъгълник и бял надпис 

под изображението; долният правоъгълник се състои от зелени изображения върху 

бял фон. Флагът и лентата се състоят от зелени и бели полета. 
 

 


