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З А П О В Е Д   

№РД-0479 

гр. Смолян, 21.05.2020 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 /ДВ бр.65 от 31.07.1996 г., 

изм. и доп. ДВ. бр.31 от 19 април 2016г/., Наредба №5 от 30.05.2008г. за управление 

качеството на водите за къпане и чл. 4, т. 5 от Наредба № 1 за осигуряване на 

обществения ред на територията на община Смолян, с цел спазване на изискванията и 

предотвратяване на водни инциденти на територията на община Смолян, 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
1. Забранявам къпането, плуването, гребането, използването на плавателни 

съдове и други съоръжения  във всички необезопасени и неохраняеми площи 

– язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и други водохранилища на 

територията на община Смолян.  

2. Къпането и плуването може да се извършва само на охраняеми водни площи, 

обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за 

водно спасителната дейност и обезопасяване на водните площи 

3. Разрешавам зона за къпане и плувне 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. 

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

територията на община Смолян: 

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

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

 4.3. Смолянските езера / Бистрото езеро, Тревистото езеро и „Салаша”/; 

 4.4. р. Черна в района на ВЕЦ Устово; 

 4.5. Микроязовир „Горово”- с. Горово; 

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

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

 4.8. Микроязовир „Пампорово“- к.к. Пампорово 

5. Директорите на училищата да запознаят учениците с настоящата заповед. 
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6. 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 Наредба за водно спасителната дейност 

и обезопасяване на водните площи и Наредба №5 от 30.05.2008г. за 

управление качеството на водите за къпане. 

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

съдове и практикуване на водни и водомоторни спортове от 

неправоспособни лица в язовирите на община Смолян. За всеки воден 

инцидент завършил със смърт да уведомяват незабавно БЧК. 

8. Лицата които нарушават разпоредбите на Наредба за водно спасителната 

дейност и обезопасяване на водните площи и Наредба № 1 за осигуряване на 

обществения ред на територията на община Смолян, носят административно 

– наказателна отговорност от Закона за административните нарушения и 

наказания, ако не подлежат на по – тежко наказание. 

8.1. Нарушенията се установяват с актове от длъжностни лица, 

определени от   кмета на общината. 

8.2. На основание изготвените констативни актове, кмета на община 

Смолян издава наказателни постановления съгласно изискванията на 

Закона за административните нарушения и наказания. 

 

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. Мариана Цекова – 

заместник - кмет на община Смолян. 

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

ползвателите на водоеми, кметове на кметства, компетентните органи и да се 

публикува на сайта на Община Смолян. 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 


