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З А П О В Е Д 
 № РД-464/05.06.2015 г.  

гр.Елхово 
 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със чл.41, ал.1 и 3 
от Закона за водите и Наредбата за водоспасителната дейност и 
обезопасяването на водните площи, приета с ПСМ № 182 от 24.07.1996г и 
на основание Заповед № РД-01/0042/31.03.2015г. на областен управител на 
област Ямбол 
 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1. Стриктно да се спазват изискванията на  Наредбата за 
водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи 
(НВДОВП) от всички общински и държавни структури, фирми и 
кооперации, имащи отношение към тези въпроси. 
         2.  Всички регистрирани плувни басейни на територията на община 
Елхово, които ще бъдат експлоатирани през летния сезон на 2015г. да 
бъдат приведени в готовност при спазване изискванията на НВДОВП. За 
обезопасяването - отговарят стопаните / собствениците на плувните 
басейни. 
         3. Разрешява се къпането само в следния обект: 

- „Комплекс за обществено ползване – открит басейн с летен бар и 
съблекалня ”, находящ се в гр.Елхово на ул. „Яница”№2,собственост на 
„НИКОМ 2002”ЕОАД, въведен в експлоатация с Разрешение № 
2983/24.09.2004г. на РХЕИ- Ямбол,с назначен обучен спасител – Янчо 
Пеев Динков,басейнът ще се използва от 01.06. до 15.09.2015г. 
        

4 Забранявам къпането във всички водни площи 
на територията на община Елхово, извън описаните в 
т.3 на настоящата заповед.  

5. Забранените за къпане водни обекти да бъдат обезопасени 
съгласно изискванията на НВДОВП до 24.06.2015 г. от наемателите на 
язовири, а свободните от наем водоеми от кметовете на кметства 



(кметските наместници), за което писменно да ми се докладва до 
25.06.2015г.  

6. За целта кметовете на кметства (кметски наместници) да получат 
готовите табели за обезопасяване на водните площи от домакина на 
общината. 

7. Комисия от общината назначена със Заповед № РД – 
291/14.04.2015г.да извърши проверка за тяхното обезопасяване в срок до 
25.06.2015г. и  за резултатите писменно да ми бъде докладвано от 
председателя на комисията. Комисията да извършва и периодично 
проверки през летния сезон. 

 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението на 

община Елхово, кметовете на кметствата (кметските наместници), 
държавни учреждения, търговски дружества и еднолични търговци, имащи 
отношения към ползването и обезопасяването на водните площи по 
съответния ред, а до населението чрез средствата за масова информация. 

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – 

заместник кмет на община Елхово. 
 
 
 

 
 
 
ПЕТЪР КИРОВ   /П/ 
Кмет на община Елхово 
 
 


