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ЗАПОВЕД
№ 94
град Белослав 09.02.2018г.
На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 2, ал. 3 и ал.4 от Наредба № 10 за осигуряване на
пожарната безопасност на територията на Община Белослав, чл. 21, ал. 1 от Наредба № 2 за чистотата,
управлението на отпадъците и екологията на Община Белослав и във връзка с провеждането на
традиционния празник „Сирни заговезни"
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Извършването на обредните традиции, свързани с празника „Сирни заговезни" /паленето на
огньове за здраве и благоденствие/ на 18.02.2018 г., да става контролирано и при непрекъснато
наблюдение, на
леснодостъпни места, предварително съгласувани от служителите на
Общината.
2. Забранявам паленето на огньове при силен вятър.
3. Забранявам паленето на автомобилни гуми, силно димящи предмети и използването на
запалителни течности за разпалване на обредните огньове.
4. Всички огнища да бъдат загасени най-късно до 23:00 часа, като терена около огньове да бъде
обезопасен в радиус от минимум 5 /пет/ метра.
Нарушителите на заповедта се наказват с глоба от 10 до 5 000 лв. За нарушения извършени от
малолетни или непълнолетни лица се санкционират техните законни представители.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на населението на Община Белослав.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Кметовете на кметства в населените места на
територията на Общината, младши експерт еколог към Дирекция „ОСТСУ” в Община Белослав,
началника на ПУ „Белослав – Аврен” към IV РУ на МВР гр. Варна.
Копие от Заповедта да се връчи на Донка Монева – Секретар при Община Белослав, инж. Владимир
Георгиев – Директор Дирекция „ОСТСУ” и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
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