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Препис!

ЗАПОВЕД
№ З – 01- 34
Търговище, 18.01.2017 г.
Относно: Обезопасяване на откритите водни площи на територията на община Търговище
през зимния период
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Забранявам всякакви дейности върху образувалата се ледена покривка по откритите водни
обекти на територията на общината, в това число използването им за риболов, ледени пързалки или
място за отдих.
2. Задължавам собствениците и ползвателите на водни обекти в срок до 27.01.2017 г. да
поставят обозначителни знаци, забраняващи навлизане по образувалата се ледена покривка върху
водните площи, след което да упражняват непрекъснат контрол за спазване на забраната.
3. Председателят на Ловно-рибарско дружество - Търговище да организира незабавно
уведомление на всички членове на дружеството за забраната по т. 1.
4. Директор на дирекция "Хуманитарни дейности" при Община Търговище да организира в
срок до 23.01.2017 г. чрез училищните директори провеждането на инструктаж за недопускане
навлизане по образувалата се ледена покривка върху откритите водни площи с всички ученици от
училищата на територията на общината.
5. Възлагам на гл. експерт „Сигурност и ОМП" в Общинска администрация да организира
наблюдението на откритите водни площи в землището на гр. Търговище с цел недопускане навлизане на
хора и животни по образувалата се върху тях ледена покривка.
6. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници на населени места да
организират наблюдението на откритите водни площи в съответните землища с цел недопускане
навлизане на хора и животни по образувалата се върху тях ледена покривка.
7. Началникът на РУ „Полиция" - Търговище да организира периодични проверки за спазване
забраната по т. 1.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Комисията, по организацията и
контрола на водно-спасителна дейност и обезопасяването на водните площи при Община Търговище.
Упълномощавам членовете на Комисията да съставят актове за нарушения на настоящата заповед
съгласно чл.37, ал. 1, буква „б“ от ЗАНН.
Преписи от настоящата заповед да се връчат на съответните длъжностни лица по принадлежност
за изпълнение.
Заповедта да се доведе до знанието на собствениците и ползвателите на водни обекти на
територията на общината и публикувана на сайта на Община Търговище.
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