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З А П О В Е Д   

№ РД-0495 

гр. Смолян, 23.04.2019 година 

 

          На основание чл.44 ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 4 от Наредба за водно 

спасителната дейност и обезопасяване на водните площи /НОВСД/ ДВ бр.65 от 

31.07.1996 г., Наредба №5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за 

къпане  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

І. Обявявам разрешените и забранени зони за къпане и плувните басейни както 

следва: 

А. Разрешавам зони за къпане и плувни басейни в Община Смолян: 

  Закрит плувен басейн на ул. „Димитър Благоев“, гр. Смолян. 

Стопаните на зони за къпане и плувни басейни назначават правоспособни водни 

спасители и медицински лица. Обектите трябва да бъдат оборудвани със спасителни и 

медицински средства, обозначени и оградени. 

 

Б. Забранявам къпането и плуването от населението на следните места на 

територията на Община Смолян: 

 1. Микроязовир „Лагера”- м. Смолянски езера; 

 2. Микроязовир „Кирянов гьол” /Рибката/- гр. Смолян; 

 3. Смолянските езера / бистрото езеро, тревистото езеро и „Салаша”/; 

 4. р. Черна в района на ВЕЦ Устово; 

 5. Микроязовир „Горово”- с. Горово; 

 6. Микроязовир „Барутин”- с. Горна Арда; 

 7. Микроязовир „Хайдушки поляни“- м. „Имарет дере“;  

 8. Микроязовир „Пампорово“- к.к. Пампорово 

 II. Директорите на училищата да запознаят учениците с настоящата заповед. 

ІІI. Стопаните на водни площи осигуряват обозначаването на забранените зони 

за къпане с табели и трайни знаци, съдържащи предупреждение, че водната площ не 

отговаря на изискванията на НОВСД и Наредба №5. 

ІV. Органите на РУП да не допускат ползването на нерегистрирани плавателни 

съдове и практикуване на водни и водомоторни спортове от неправоспособни лица в 

язовирите на общината. За всеки воден инцидент завършил със смърт да уведомяват 

незабавно БЧК. 
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V. Определям комисия в състав: 

1. арх. Иван Иванов- архитект, отдел „Техническо обслужване и устройство на 

територията“; 

2. Фидана Андреева - мл. експерт, отдел „СООСВ”  

3. Петя Коровска - гл. експерт, дирекция „Устройство на територията“ 

4. Представител на РЗИ Смолян, 

Която да извършва периодични проверки за състоянието на разрешените и забранени 

зони за къпане определени в настоящата заповед. Проверките да включват следното: 

• Има ли назначени водни спасители в плувните басейни въведени в експлоатация 

през предходните години; 

• Оборудван спасителен пост; 

• Санитарно разрешително за пускане в експлоатация; 

• Състояние и качество на водата за къпане в плувните басейни; 

• Назначен лекар с нужната специалност и оборудван медицински пункт; 

• Наличие на табели и трайни знаци на забранените зони за къпане /язовири, 

вирове в речните корита и др./. Табелите с лош външен вид да се подменят; 

• Други изисквания по наредбите свързани с безопасната експлоатация на водните 

площи.  

 

 Последващо разкриване на нови плувни басейни да се извърши на основание 

заключенията на компетентните органи РЗИ, МВР и БЧК. 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. М. Цекова - заместник-

кмет на Община Смолян. 

Копие от настоящата заповед да се предостави за сведение и изпълнение на 

ползвателите на водоеми, кметове на кметства, отговорните лица и членовете на 

Комисията,  и да се публикува на сайта на Община Смолян. 

 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФА/ФА 

 


