ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ЗАПОВЕД
№ РД-01-345 от 18.06.2020г.
гр. Главиница
ОТНОСНО: Предприемане на превантивни мерки с цел гарантиране безопасна и сигурна
среда за децата на обществени места на територията на община Главиница.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и
обезопасяване на водните площи /ДВ, бр.65/1996г./, с цел осигуряване безопасността на хората
и предотвратяване на удавяния
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Кметовете и кметски наместници да обезопасят изоставени обществени сгради и детски
площадки, както и водни площи на територията на съответното населено място без
наемател/концесионер, съобразно Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяване
на водните площи. За територията на гр.Главиница директор дирекция „СУ” да
организира обезопасяването на горепосочените обекти.
2. Забранявам използването на водните обекти на територията на Община Главиница през
периода: 18.06.2020г. - 30.10.2020г. за къпане, плуване, гребане и други водни спортове,
както и с цел използването на съдове и съоръжения с развлекателна цел. Част от водните
обекти са без наематели или концесионери и не са охраняеми, не отговарят на санитарно
– хигиенните норми и нямат издадени разрешителни за този вид дейност от
компетентните органи, и част от тези обекти.
3. Задължавам ползвателите на водни обекти в срок до 30.06.2020г. да поставят трайни
обозначителни знаци и табели, забраняващи къпането (с надпис „Къпането забранено”) и
предупреждаващи за опасността от удавяне, съгласно чл.8, ал.2 и чл.9 от наредбата. Да
упражняват непрекъснат контрол за спазване на забраната.
4. При нарушаване на забранителния режим и инциденти с хора, лицата по т.3 да вземат
мерки за оказване на първа долекарска помощ, сигнализиране на Центъра за спешна
помощ и уведомяване на дежурния към ОбщСС в община Главиница на телефон: 08636
2220 или 08636 3120.
5. Възлагам на директорите на учебни заведения да създадат организация за уведомяване
на учениците.
6. Възлагам на кметовете и кметските наместници да осъществяват контрол по изпълнение
на заповедта и да ме информират при нейното нарушаване за предприемане на
административно - наказателни мерки.
7. Лицата, които нарушават разпоредбите на наредбата, носят административно наказателна отговорност по чл. 32 от ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.
8. Нарушенията на заповедта да се установяват с актове на кметовете на кметствата и
кметските наместници по места, а за гр.Главиница от „Еколог” на Общината.
9. На основание на актовете, издадени от длъжностите по т.7, кметът на общината издава
наказателни постановления, съгласно изискванията на ЗАНН.
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10. Населението да бъде запознато със заповедта чрез поставянето й на обичайните места за
информация на територията на общината и чрез публикуването й на електронната
страница на общината: www.glavinitsa.bg
Заповедта да се сведе до знанието на:
Кметове и кметски наместници.
Началника на РУ гр. Тутракан за сведение и съдействие.
Центровете, предоставящи на социални услуги.
Детските градини и училищата.
Отдел „ОС” към Община Главиница – уведомяване на наематели/концесионери
на водни обекти.
6. Всички заинтересовани лица, като се публикува на интернет страницата и на
информационното табло на входа на сградата на община Главиница и на
кметствата за сведение и изпълнение.
1.
2.
3.
4.
5.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Иванка Сярова — зам.-кмет в
Община Главиница.

Неждет Джевдет:.......................п/п.......................
/Кмет на община Главиница/
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СПИСЪК
НА КМЕТОВАТА, ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД № РД-01-…..ОТ 18.06.2020г.
Населено място

Кмет

с. Бащино

Кметски наместник

с. Богданци

кмет

с. Вълкан

кмет

с. Дичево

кмет

с. Долно Ряхово

кмет

с. Зарица

Кмет

с. Зафирово

Кмет

с. Звенимир

Кмет

с. Зебил

Кмет

с. Калугерене

Кмет

с. Коларово

Кмет

с. Косара

Кметски наместник

с. Листец

Кмет

с.Малък Преславец

Кметски наместник

с. Ножарево

Кмет

с. Осен

Кметски наместник

с. Падина

Кмет

с. Подлес

Кметски наместник

с. Сокол

Кмет

с.Стефан Караджа

Кмет

с. Суходол

Кмет

с. Черногор

Кмет
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