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         7088  с. Иваново , Област Русе , ул. “Олимпийска” 75 

тел.: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№РД-09-141/31.03.2022 г. 

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 1. и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) и чл. 4, чл. 5 и чл. 27 от Наредба за 

водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (НВДОВП),  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. ЗАБРАНЯВАМ къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и 

използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички 

необезопасени и неохраняеми водни площи – канали, малки водоеми, реки, басейни и 

всеки друг вид водохранилища на територията на община Иваново, област Русе. 

 

II. ЗАБРАНЯВАМ ползването на всички плувни басейни, обособени за обществено 

къпане и плуване на територията на община Иваново до установяване готовността им 

съгласно НВДОВП и издаване на заповед за разрешаване на ползването им. 

 

III. Степента на обезопасяване на водните площи да се извърши в съответствие с 

Раздел II на НВДОВП от техните собственици, арендатори или ползватели. 

 

IV. Посетителите на водните площи са длъжни: 

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

водни площи; 

2. да обличат спасителни жилетки при обучение и практикуване на водни спортове 

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

3. да не претоварват плавателните съдове; 

4. да не скачат от плавателните съдове и бреговите съоръжения, непригодени за 

тази цел; 

5. да не се доближават до движещи се и закотвени плавателни съдове; 

6. да не ползват гребни и моторни плавателни съдове в зоната, определена за 

къпане; 

7. да не преместват и да пазят от повреждане табелите, сигналните средства и 

спасителните съоръжения; 

8. да не плуват зад ограничителните плаващи знаци; 

9. да не замърсяват водата и крайбрежните площи; 

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

мият в къпалните места или в близост до тях; 

11. да спазват нарежданията на личния състав на спасителните постове и станции; 

12. да не допускат къпане в охраняеми водни площи на деца под 10-годишна 

възраст без придружител. 
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V. ВЪЗЛАГАМ на кметовете и кметските наместници по населени места: 

1. да контролират периодично обезопасяването на водните площи в съответното 

населено място съгласно изискванията на  Раздел II на НВДОВП; 

2. да извършват системни проверки на организацията на водноспасителната 

дейност на плувните басейни в съответното населено място съгласно изискванията на  

Раздел III на НВДОВП. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЯМ кметовете и кметските наместници за актосъставители по смисъла 

на чл. 27, ал. 2 от НВДОВП. 

 

VII. Директорите на учебните и детските заведения на територията на община 

Иваново да организират и проведат необходимата превантивна и разяснителна кампания 

за безинцидентното къпане и плуване по време на летния сезон. 

 

VIII. Всички регистрирани плувни басейни на територията на Община 

Иваново, които ще бъдат експлоатирани през летния сезон на 2022 г. да бъдат приведени 

в готовност при спазване изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните 

обекти и екипировка и НВДОВП.   

 

IX. Проверката за готовността и разрешаване ползването на плувните басейни  през 

летния сезон на 2022 г. да се извършва от междуведомствени комисии в състав: 

- представители на Община Иваново; 

- представители на РЗИ-Русе; 

- представители на БЧК-Русе, 

сформирани с нарочна заповед.  

 

X. Стопаните на плувни басейни подават заявление по образец (Приложение № 1 

към настоящата заповед) в срок до 15.04.2022 г., с изключение на по-късно разкритите 

басейни. Към заявлението следва да бъдат приложени заверени за вярност  с оригинала 

копия на следните документи: 

1. документ, удостоверяващ правото на стопанисване на обекта; 

2. договор с лице, назначено на длъжност „спасител“ за цялото работно време на 

басейна; 

3. документ за правоспособност на лицето по т. 2 и личният му талон, показващ 

резултата от проведената проверка за готовността му като спасител за 2022 г. съгласно 

чл. 20, ал. 2 от НВДОВП; 

4. актуално медицинско удостоверение за здравословното състояние на лицето по 

т. 2 към момента на постъпване на работа за летния сезон на 2022 г. съгласно чл. 20, ал. 

3 от НВДОВП; 

5. протоколи от микробиологични и физикохимични резултати на проби от водата.  

 

XI. Проверката от комисията на готовността за разкриване на плувен басейн се 

извършва в 7 дневен срок от датата на входиране на целия комплект документи в 

Община Иваново.  



3 

 

 

 

Място за подаване и получаване на документи: Център за гражданска 

регистрация и административно обслужване и информация на гражданите – с. Иваново,                                       

ул. "Олимпийска" № 75. 

 

XII. При липса на нарушения, в 14 дневен срок от датата на входиране на целия 

комплект документи, се издава Заповед за разрешаване ползването на проверяваният 

воден обект. 

 

Настоящата заповед да се публикува на сайта на Община Иваново и да се постави 

на информационните табла в Община Иваново. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пламен Дончев – заместник-

кмет на Община Иваново. 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ  /п/ 

Кмет на Община Иваново 

Област Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


