
 

ПРОЕКТ  

  

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И 

ПОЛЗВАНЕТО НА СКИ ПИСТИТЕ В КУРОРТЕН 

КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО 
 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 1. С тези правила се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването 

обществения ред и ползването на ски пистите в курортен комплекс Пампорово. 

Чл. 2. (1) При ползването на ски пистите всяко лице е длъжно да спазва настоящите 

правила, указанията на лицата, отговарящи за безопасността и спазването на правилата по ски 

пистите, лицата, обслужващи техническите съоръжения по ски пистите, Общите правила на ски 

курорта и Наредбата 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, приета с ПМС 

№13/26.01.2015 г. 

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

настоящите правила и на свой риск упражняват снежни спортове в ски зоните/ски пистите и 

ползват съоръженията, които ги обслужват (въжените линии за превоз на хора). 

(3) При неспазване на настоящите правила виновните лица се наказват съгласно Раздел VI 

„Административнонаказателни разпоредби“ от същите. 

 

РАЗДЕЛ II 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ 
 

Чл. 3. Скиорите/сноубордистите при ползването на ски пистите курортен комплекс 

Пампорово са длъжни да се съобразяват с останалите участници на ски пистите, като: 

1. с поведението си не застрашават и увреждат живота и здравето на другите 

скиори/сноубордисти; 

2. пригаждат скоростта си и начина на каране съобразно физическите и техническоите 

си възможности, терена, атмосферните условия, снежната покривка, натовареността 

на ски пистата; 

3. упражняват пълен контрол върху ските/сноуборда си така, че при необходимост да 

бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат; 

4. движещите се отзад/отгоре лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези 

пред/под тях, като за целта се движат на подходящо разстояние и с подходяща 

скорост; 

5. изпреварващият скиор/сноубордист е изцяло отговорен за извършването на 

маневрата по начин, който не затруднява и не застрашава изпреварвания, като с 

особено голямо внимание се отделя при задминаване на деца и лица, които имат 

видимо ниски технически и физически умения; 

6. спират в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост само в краен 

случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля; след спиране 

повторното включване в движението по пистата става по безопасен начин, при 

предоставяне на предимство на идващите скиори/сноубордисти  и без риск от 

сблъсък с тях; 



7. при падане ски пистата се освобождава възможно най-бързо; 

8. на кръстовищата предимство имат идващите отдясно и отгоре; 

9. придвижването обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без 

ски/сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата; 

10. спазват предупредителните знаци и табели по ски пистите и терените; 

11. избират и ползват ски писти и терени, съответстващи на техните технически и 

физически умения; 

12. не карат ски/сноуборд на необработени писти; 

13. при намалена видимост и/или лоши атмосферни условия намаляват скоростта на 

движение и увеличават дистанцията от другите участници пред тях; 

14. не карат ски/сноуборд, когато: 

14.1. са употребили алкохол; 

14.2. са в явно нетрезво състояние; 

14.3. са под въздействието на други наркотични и/или упойващи вещества; 

14.4. не са в добро здравословно състояние, което да им гарантира тяхната и на 

околните безопасност; 

15. спазват реда си пред касите и ски съоръженията; 

16. дават предимство на длъжностните лица, ски патрулите и спасителните служби, 

както и на превозните средства за обработка на ски пистите, за осигуряване на реда и 

безопасността на ски пистите или в извънредна ситуация и ползваните от лица, 

ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи, и по никакъв начин да 

не възпрепятстват техния път; 

17. при злополука да обезопасят пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната 

служба; при наличие на съответните познания и опит да окажат на пострадалия 

необходимата долекарска помощ до пристигане на спасителните служби. 

 

Чл. 4. Преди да започне да използва услугите, предоставяни в ски зоната/ски пистите 

всеки потребител е длъжен да прецени своето физическо, техническо и здравословно състояние 

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

умения на нужното ниво 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. 5. (1) Специфични правила за поведение при ски бягане: 

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 на ски пистата; 

3. когато ски бегачът бъде застигнат при поискване е длъжен да освободи пътя. 

(2) Правилата по чл. 3 и чл. 4 се спазват и от ски бегачите, когато не противоречат на 

някое от правилата по настоящия член. 

 

РАЗДЕЛ III 

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
 

Чл. 6. (1) За осигуряване на безопасни условия, сигурност и спокойствие по ски пистите в 

курортен комплекс Пампорово: 

1. не се допуска ползването на всякакъв вид превозни средства и/или други средства за 

придвижване, включително скутери, АТВ, моторни и немоторни шейни, маунтин 

байкове, шейни байкове, ски байкове, кучешки впрягове и други подобни, през 

територията на ски пистите, включително след затварянето им и/или след 

приключване на експлоатацията им за съответния зимен сезон; 

2. не се допуска ползването на ски пистите не по предназначение, в това число от лица 

със снегоходки, както и за излитане и кацане на делтапланери и парапланери; 



3. придвижването (изчакване и слизане) по ски пистите на пешеходци трябва да става 

по безопасен начин, като то трябва да се извършва встрани от ски пистата. 

(2) Притежателите и/или ползвателите на моторни шейни са длъжни да спазват 

определените със заповед на Кмета на Община Смолян и Кмета на Община Чепеларе  

маршрути, часове и правила за безопасно движение по тях.  

(3) Забраните по ал. 1 не се отнасят за превозните средства за поддържане и обработка на 

ски пистите, за осигуряване на реда и безопасността на ски пистите или в извънредна ситуация 

и ползваните от лица, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи, при наличие 

на необходимата сигнализация. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ТРЕНИРОВКИ 

 

Чл. 7. (1) В рамките на ски зоните могат да се определят ски писти или отделни участъци 

от тях, които са предвидени за тренировки. 

(2) Терените по предходната алинея трябва да са обозначени. Редът и ползването им се 

определя от оператора на ски пистите – „Пампорово“ АД. 

(3) Забранява се на лица, на които не е дадено съответното разрешение, да преминават 

и/или ползват по какъвто и да е начин тези терени. 

(4) Забраната по предходната алинея не се отнася до лица и свързаните с тях превозни 

средства, осъществяващи дейности по обработването на ски пистите, ангажираните по 

планинското спасяване и/или медицинските дейности. 

 

РАЗДЕЛ V 

ОБОЗНАЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ 
 

Чл. 8. Знаци за опасност: 

 

 

1.1. Машинна обработка на писти 1.2. Опасност 



 

 

1.3. Стеснен участък 1.4. Кръстопът 

 

 

1.4.а. Пресичане на трасе на въжена линия 1.4.в. Пресичане на ски писта 

 

 

1.4.г. Пресичане на път за пешеходци 2.2. Флагчета за обозначаване на прегради и 

опасности 

 

 

2.3. Колчета за обозначаване на временно 

опасни зони 

2.4. Лента за зона с ограничена скорост 



 
 

 

2.5. Внимание! Немаркирано и 

неконтролирано спускане 

(поставя се само на места, 

където има опасност от 

спускане в немаркирани зони).  

2.6. Отклоняването забранено – 

опасност от пукнатини. 

2.7. Затворено 

 

Чл. 9. Указателни табели: 

 

 

 

3.2. Пункт за бърза 

помощ 

3.3. Спасителна шейна 3.5. Маркировка на 

участъци с шейни 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ VI 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 10. (1) За нарушения на настоящите правила на виновните лица се налага глоба от 100 

до 300 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 

500 до 1000 лв.  

(2) При повторно нарушение и/или при особено тежки случаи се налага глоба, съответно 

на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в двоен размер и/или 

отнемане в полза на държавата на вещите, принадлежащи на нарушителя, които са послужили 

за извършване на съответното нарушение на настоящите правила. 

(3) Нарушенията на настоящите правила се установяват с актове, съставени от 

определените от Кмета на Община Чепеларе или Кмета на Община Смолян длъжностни лица. 

(4) Въз основа на съставените актове Кмета на Община Чепеларе или Кмета на Община 

Смолян издават наказателни постановления. 

(5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните 

нарушения и наказания. 

Чл. 11. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения по настоящите правила, 

указанията на лицата, отговарящи за безопасността и спазването на правилата по ски пистите, 

лицата, обслужващи техническите съоръжения по ски пистите, Общите правила на ски курорта 

и Наредбата 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, приета с ПМС №13/26.01.2015 г., за 

предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях ски патрулите могат да 

деактивират лифт картата на нарушителя. 

(2) Деактивирането на лифт картата се извършва при установяване на нарушение по 

настоящите правила, указанията на лицата, отговарящи за безопасността и спазването на 

правилата по ски пистите, лицата, обслужващи техническите съоръжения по ски пистите, 

Общите правила на ски курорта и Наредбата 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, приета с ПМС №13/26.01.2015 г. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 

§1. По смисъла на тези правила: 

1. "Ски зона" е планинска територия с определени граници, която обхваща ски писти с 

различна сложност и предназначение, връзките между тях, трасета и въжени линии 

за превоз на хора.    

2. „Ски писта“ е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се 

предлагат и потребяват туристически услуги, свързани с практикуването на ски 

спортове (ски алпийски дисциплини, сноуборд, ски бягане). 

3. "Упойващо вещество" е всяко вещество, природно или синтетично, включено в 

Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г. 

4. „Повторно“ е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизане в сила 

на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото или друго 

по вид нарушение на настоящите правила. 

5. „Особено тежък случай“ е този, при който извършеното нарушение с оглед на 

настъпилите вредни последици и на други отегчаващи обстоятелства разкрива 

изключително висока степен на обществена опасност на дееца. 

 

 



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§2. Правилата се приемат на основание чл. 154, ал. 2 от Закона за туризма и чл. 24, ал. 1 от 

Наредбата 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, приета с ПМС №13/26.01.2015 г. 

§3. Указания по тълкуването и прилагането на правилата дават Кмета на Община 

Чепеларе и Кмета на Община Смолян. 

§4. Правилата влизат в сила на ….. 12.2015 г. 

 

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И 

ПОЛЗВАНЕТО НА СКИ ПИСТИТЕ В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО 

 

Документът е разработен на основание чл. 154, ал. 2 от Закона за туризма и чл. 24, ал. 1 

от Наредбата 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 (Приета с ПМС № 13 от 26.01.2015 г., 

обн., ДВ, бр. 9 от 3.02.2015 г., в сила от 1.10.2015 г.). Създаването на нови зимни спортове в 

комбинация с разширяването на спортния капацитет увеличава риска от злополуки по ски 

пистите и извън тях, които обстоятелства обуславят необходимостта от приемането на 

настоящите правила, целящи осигуряване на обществени ред по ски пистите в ски курортите, 

както и извън ски пистите.  

Настоящите правила очертават някои основни задължения на потребителите на зимните 

спортове, като целта на този подзаконов нормативен акт е да се намалят инцидентите и повиши 

безопасността в зимните спортове по ски пистите и извън тях. 

Очакваните резултати от приемане на Правилата са: 

1. Осигуряване на по-благоприятна среда за практикуване на ски туризъм; 

2. Засилване ефективността от осигуряването на обезопасеност на туристите; 

3. Поддръжка на територията на ски пистите. 

Предложения проект на акт няма да доведе до допълнителни разходи по бюджета на 

община Смолян и община Чепеларе. 

Предложеният проект на Правила не е свързан с транспониране на актове на 

Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие 

с европейското право. 

Проектът на Правилата, заедно с мотивите, е обявен за публично обсъждане на интернет 

страницата на община Смолян и община Чепеларе, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове. 

 


