Общинска администрация-Каварна
(Препис: )

З АПО ВЕД
№218
гр. Каварна 29.03.2019 г.

На основание чл.44, ал.1,т.8 и ал.2 от Закон за местно самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.4, и чл.5 от Наредбата за водноспасителната дейност и
обезопасяването на водните площи (НВДОВП) приета с ПМС №182 от 24.09.1996г., Заповед
№ Т-РД-16-43/28.02.2019г. на Министъра на туризма относно актуализирането на списъка на
неохраняеми морски плажове.

НАРЕЖДАМ:
I. Определям комисия в състав за проверка готовността на водните площи за летен сезон
2019год. на територията на Община Каварна:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Митко Недев – заместник кмет „Финанси и икономическо развитие“
ЧЛЕНОВЕ:
1. Елица Петрова – началник отдел „Екология и зелена система”
2. инж. Костадин Костов– главен специалист в отдел „Устройство на територията и
инвестиции“
3. Милена Димитрова – специалист в отдел „Общинска собственост и икономическо
развитие“
4. Представител на Регионална здравна инспекция –Добрич
5. Представител на ОС на БЧК- Добрич
6. Представител на РУ на МВР –Каварна
Комисията следва да извърши:
1.В срок до 30.04.2019г. проверка готовността на зоните за къпане на територията на община
Каварна съгласно Публичен регистър на РЗИ-Добрич към м.март 2019год.
2.След приключването на проверката, комисията да излезе с предложение до кмета за
разрешаване ползването на водните площи съгласно чл.2 от НВДОВП през летен сезон
2019год.
3.Периодичен контрол на зоните за къпане и надлежното им обезопасяване съгласно чл.9 и
чл.10 от НВДОВП. След приключване на проверките да се съставят констативни протоколи.
4. Да извършва проверки по входирани сигнали в зоните за къпане.

II. Определям следните зони за къпане, намиращи се на територията на Община
Каварна:
1.Максимално обезопасяване, съгласно Публичен регистър на РЗИ-Добрич към м.март
2019год.:
1.1.Зона за къпане -0806000812-Морски плаж „Иканталъка 1“
1.2. Зона за къпане - 0806000936-Морски плаж "СБА"
1.3. Зона за къпане -0806002220-Морски плаж „Божурец - Топола 3“
1.4. Зона за къпане -0806004347-Морски плаж „Божурец - Топола 1“
1.5. Зона за къпане -0806004382-Морски плаж „Божурец - Топола 2“
1.6. Зона за къпане -0806004957-Морски плаж „Иканталъка 2“
1.7. Зона за къпане -0806005125-Морски плаж 1 гр.Каварна
1.8. Зона за къпане -0806005261-Морски плаж 3 гр.Каварна
1.9. Зона за къпане -0806005410-Морски плаж 2 гр.Каварна
1.10.Зона за къпане -0806005590-Плаж към хотел "Роял Бей
1.11.Зона за къпане – всички плувни басейни, намиращите се на територията на Община
Каварна, които са регистрирани в Регионална здравна инспекция – Добрич.
2. Средно обезопасяване, съгласно Заповед №Т-РД-16-43/28.02.2019год. на Министъра на
туризма:
2.1. Зона за къпане - Морски плаж „Русалка“ в т.ч. „Русалка-малък плаж“, „Русалка-голям
плаж“, „Русалка- хелинга“, „Русалка - каяк“, „Русалка –централен“, „Русалка - бейби плаж“
2.2. Зона за къпане -Морски плаж – „Тауклиман“
2.3. Зона за къпане -Морски плаж – „Болата“
На средно обезопасяване подлежат водните площи и прилежащите плажни ивици, които
остават без стопанин след обявени конкурси са неохраняеми и забранени за къпане към
датата на издаване на настоящата заповед, като статуса им зависи от актуална заповед на
Министъра на туризма.
3. За летен сезон от 1 май до 30 октомври стопаните на водните площи по чл.9,ал.1 от
Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи да следва да
поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци, посочени в Приложение
№1 от наредбата.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-кмет „Финанси и икономическо
развитие“ в Община Каварна- Митко Недев.
Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страницата на общината и да
се връчи на длъжностите лица за изпълнение.

НИНА СТАВРЕВА /п/
Кмет на община Каварна

МН/МД

