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УКАЗАНИЯ  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕКУЩА ПРОФИЛАКТИКА НА ПЛУВНИТЕ  
И МИНЕРАЛНИ БАСЕЙНИ И ДРУГИ РИСКОВИ СИСТЕМИ 

Техническото лице, отговарящо за поддръжката на басейните следи за изправността на 
съоръженията и циркулацията на водата всекидневно и своевременно предприема 
мерки за отстраняване на евентуални повреди. 

o Измерване нивото на биоцидите във водата три пъти дневно концентрацията на 
остатъчния хлор (активен или свободен) трябва да е съгласно указанията на 
фирмата производител, но не по-малко от 0.6 mg/l активен хлор или не по-малко 
от 0.5 mg/l свободен хлор. За профилактика на легионелозите се препоръчва 
концентрацията на остатъчния активен хлор във водата да бъде 0.5 до 1.0 mg/l 
(активен бром ? 2.0-3.0 mg/l). При използване на други видове дезинфектанти - 
съгласно указанията на фирмата производител. 

o Измерване на активната реакция (рН) на водата три пъти дневно - рН трябва да 
е със стойност между 6,5 и 8,5. 

o Подменянето на водата в басейна се извършва, съгласно изискванията на 
Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ, бр.82 от 
1975 г., изм. и доп., бр.18 от 1984 г., изм. бр.5 от 2002 г.). Препоръчително е 
подменянето на половината количество вода в басейна в края на всеки работен 
ден. 

o Проверка и почистване на пясъчните филтри - в края на всеки работен ден. 
o Препоръчва се източване на водата, механично почистване на вътрешните 

повърхности на басейна, напълване с прясна вода и хлориране (или друга 
дезинфекция) до достигане на конценрациите, описани по-горе един път 
седмично. 

o Техническото лице, отговарящо за поддръжката на басейните води дневник за 
извършените инспекции, установените нередности и проведените дейности по 
отстраняването им; регистрира всички осъществени планови мероприятия по 
контрола на показателите и тяхната корекция; отбелязва приложените методи 
за профилактика и резултатите от тях по дати. 

 
Други рискови системи: 

o Овлажнители на въздуха - почистване и дезинфектиране, на всички влажни 
повърхности (и на резервоара), премахване на наслагванията с четка и 
почистващ препарат - веднъж годишно или на шест месеца. 

o Операцията се повтаря веднъж седмично, ако водата не се дезинфектира. 
o Омекотители за вода -  почистване на отлаганията от смоли и соли по 

вътрешната повърхност на резервоарите. Използват се адекватни 
дезинфектанти, които разтварят наслагванията, не образуват утайки и не влизат 
във вредни за околната среда химични реакции. Извършва се съгласно 
указанията за употреба на фирмата производител. 

o Градински стационарни и въртящи се пръскачки - механично почистване и 
дезинфекция на тръбата, разпръскващия наконечник (глава) и всички влажни 
повърхности на резервоара  - един/два пъти годишно. 

o Фонтани, шадравани, водни декоративни водопади и др. (особено в затворени 
помещения ? салони, фоайета, стаи) - почистване и дезинфекция на 
изкуствените езерца и разпръскващите накрайници и влажните повърхности на 
резервоарите. Интервалите от време са в зависимост от състоянието на 
съоръженията - минимум един/два пъти годишно. 

o Автоцистерни и миячни машини за влажно почистване - проверка и почистване 
на филтрите, почистване и дезинфекция на резервоарите - според инструкциите 
за експлоатация на фирмата производител. 

o Апаратура в стоматологични кабинети - източване, почистване и дезинфекция ? 
в края на всеки работен ден.  


