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На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.ЗЗ, ал.1 от Закона за администрацията, в
изпълнение на Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи,
приета с Постановление № 182 на Министерски съвет от 24.07.1996 година, за осигуряване
безопасността на хората и предотвратяване на удавянията и Заповед № ОМП-02-5
/29.05.2013 г. на Областния управител на област Пловдив

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Назначавам общинска комисия по водоспасителна дейност в състав:
Председател: Величка Беличева- Бучова - Секретар на община Кричим;
Членове: 1. Георги Момнев - ст. специалист ,,УК и ОМП";

2. Димитър Пейков - мл. полицейски инспектор ПУ гр. Кричим;
3. д-р Антоан Димитров - лекар;
4. Костадин Величков- учител по физическо възпитание в СОУ „П.Р.Славейков";
5. д-р Сабри Льотев - лекар,

която да организира и проведе следните мероприятия:
1. Да задължи стопаните на водните площи в срок до 26.06.2012 г. да поставят

предупредителни и забранителни знаци и табели на опасните за къпане и плуване места.
2. Да организират провеждането на контролна и широко разяснителна дейност по

профилактиката на водния травматизъм в общината.
3. Съвместно с БЧК да провеждат системна профилактика по водно спасяване на

територията на Общината за недопускане на удавяния.

II. Забранявам къпането и плуването в завирените и необезопасените участъци
на река „Въча", „Стара река", язовирите „Въча" и „Кричим", както и в изравнителя и
каналите на територията на община Кричим.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Язовирен район „Въча" гр. Кричим,
„Напоителни системи" ЕАД клон Пловдив и се връчи на всички членове на комисията за
сведение и изпълнение.

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Общинска
администрация.

К"б"нтрол, по изпълнение на заповедта възлагам на Златка Маринова- зам. кмет на
обцдйна 'Кричим/

АТАНАС
Кмет на Община Кришм

Съгласувал ̂
Даниел ЯнеП<иев, юрисконсулт


