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                                   ЗАПОВЕД 
 

№ 117/  29.03.2018 г. 

 
 На основание чл.44, ал.2, във връзка с писмо изх.№89/13.03.2018 г. на 

Директора на Секретариата на ОблС на БЧК – Стара Загора и в изпълнение на 

Наредбата за водноспасителна дейност и за обезопасяване на водните площи приета с 

ПМС №182/24.07.1996г., обн. в ДВ, бр. 65 от 31.07.1996г., с цел намаляване на 

водните инциденти  

 

НАРЕЖДАМ: 
І. Назначавам комисия по водно спасяване в състав: 

Председател: Диан Пантелеев – зам. кмет на община Гурково 

Членове: 1. Румяна Драганова – гл.експерт „Земеделие и екология”; 

    2. Янка Дончева – гл.експерт „Общинска собственост”; 

    3. Станьо Георгиев – гл.специалист „ОМП”; 

    4. д-р Антония Велева – общо практикуващ лекар; 

    5. Андреян Цеков – полицейски инспектор при УП Гурково; 

    6. Митко Димитров – Н-к РСПБЗН гр. Гурково    

със задача да организира и контролира работата по водноспасителната дейност в 

общината и осигурява обезопасяването на водните площи. 

 ІІ. Забранявам къпане, плуване, гребане и други водни спортове, както и 

използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел. 

 ІІІ. Собствениците и наемателите на язовири и други открити водни площи 

НЕЗАБАВНО да поставят обозначителни знаци и табели с надпис „КЪПАНЕТО 

ЗАБРАНЕНО” и да упражняват контрол за спазване на забраната, както и спазване на 

всички изисквания по обезопасяване на водните площи, съгласно Наредбата. 

 ІV. Собствениците или наемателите на басейни на територията на Община 

Гурково да осигурят обзавеждането и поддържането на санитарния режим със 

съответния медицински персонал и спасителни постове в определените за къпане 

места, като спазват изискванията произтичащи от Наредбата за водноспасителната 

дейност и обезопасяване на водните площи. 

 V. Всички изкопни работи, предназначени за строителство или отстраняване 

на аварии с възможност за напълване с вода, да се обезопасяват от извършващите 

строителните работи ведомства и организации. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на общинската комисия по 

водно спасяване, членовете на която имат право да съставят актове за неизпълнение 

на заповедта и Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните 

площи. 

 Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на всички контролни органи, 

кметствата, собственици и наематели на открити водни площи и населението на 

общината чрез поставянето й на видни места. 

 
Иван Иванов –  

Кмет на Община Гурково 
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