
 

 

 

 

 

З А П О В Е Д  
 

РД-10-105/14.06.2022 г. 

Гр. Червен бряг 

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА във връзка с цел осигуряване безопасността 

на водните обекти и предотвратяване на инциденти на територията на Община Червен 

бряг и на основание чл. 9 от Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяване на 

водните площи, приета с ПМС № 182 от 24.07.1996 г. и Заповед № РД-09-63/01.06.2022 

г. на Областен управител на област Плевен 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Да се спазват изискванията на Наредбата за водоспасителната дейност и 

обезопасяването на водните площи /НВДОВП/ от всички общински и дьржавни 

учреждения, частни фирми, кооперации, обществени организации и физически лица, 

находящи се на територията на Община Червен бряг.  

2. Забранявам къпането на територията на община Червен бряг по поречията на 

реките и всички водни обекти, както и неохраняеми обекти и не обезопасени водни 

площи: плувни басейни, открити капани, изкопи, реките, язовирите и микроязовирите, 

които се използват за къпане, плуване, гребане и други видове дейности. 

3. Забранявам прането и водопоя на животни, освен на обособените за това места 

във всички водни площи. 

4. Кметовете на населените места на територията на Община Червен бряг да 

разпространят заповедта във връзка с забраната за къпане във водните обекти и 

обезопасяването на същите, съгласно изискванията на НВДОВП, като заповедта бъде 

обявена на обществени места за уведомяване на населението. 

5. На видни места по дигите на язовирите, микроязовирите и реките, каналите и 

водоемите да бъдат поставени табели с надпис „КЪПАПЕТО ЗАБРАНЕНО”. По места 

кметовете, кметските наместници да организират наблюдение върху неохраняемите 

общински обекти. 

6. Кметовете на кметства да извършват периодичен контрол и при необходимост 

да изискват съдействие на полицията. 

7. Нарушенията на заповедта да се установяват с актове на комисията за контрол 

по изпълнение на Наредбата за водно спасителната дейност и обезопасяване на водните 

площи, назначена от Кмета на общината. 

8. На основание на актовете, издадени от комисията, кметьт на общината издава 

наказателни постановления. 

 Лицата, които нарушават разпоредбите на Наредбата за водоспасителната 

дейност и обезопасяването на водните площи,  носят административнонаказателна 

отговорност по чл. 32 от ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание. 



9. Посетителите на водните площи на територията на Община Червен бряг, област 

Плевен са длъжни: 

• да се къпят само в зоната на спасяване на разрешените и максимално обезопасени 

водни площи /басейни/; 

• да обличат спасителни жилетки при обучение и практикуване на водни спортове 

и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел;  

• да не скачат от плавателните съдове и бреговите съоръжения, непригодени за тази 

цел; 

• да не преместват и да пазят от повреждане табелите, сигналните средства и 

спасителните съоръжения;  

• да не замърсяват водата и крайбрежните площи;  

• да паркират превозните средства само на определените за това места и да не ги 

мият в къпалните места или в близост до тях;  

• да не допускат къпане в охраняеми водни площи на деца под 10-годишна възраст 

без придружител. 

Настоящата заповед да се обяви по подходящ начин - разлепяне на обществени 

места и кабелната телевизия на общински и държавни учреждения, търговски 

дружества, кооперации и други юридически и физически лица имащи отношение към 

ползването и обезопасяването на водните площи. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Новкиришки – зам. кмет 

на Община Червен бряг и от кметовете на населените места. 

Копие от заповедта да се изпрати на всички заинтересони лица, както и на 

стопаните на водни обекти, до директора на РЗИ Плевен и Областния съвет на БЧК - 

Плевен, РУ - Червен бряг за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ 

Кмет на Община Червен бряг 

 

 


