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НАРЕДБА
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БЕЛОСЛАВ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавните органи,
фирми, дружества, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на
пожарна безопасност на територията на общината.
Чл. 2. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на
пожари и да участват в предотвратяването им.
Чл. 3. Разпорежданията на специализираните контролни органи за “Държавен
противопожарен контрол и превантивна дейност” /ДПК ПД/, издадени в границите на тяхната
компетентност са задължителни за длъжностните лица и гражданите.
Чл. 4. (Изм.- Решение № 80/10.03.2016 г. на ОбС-Белослав) Решенията и указанията на
Общинския съвет, Кмета на Общината, Кметовете на населени места, издадени в границите на
тяхната компетентност, касаещи пожарната безопасност са задължителни за всички фирми,
дружества, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно
пребиваващи на територията на общината.
Чл. 5. При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварийноспасителни дейности, своевременно да се уведоми за това на телефон 112.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Чл. 6. (1) Във всеки обект се създава досие с документи, касаещи организацията на
пожарната безопасност, съобразени с изискванията на Наредба №Iз-2377 от 15 септември 2011
г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, а именно:
- вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта;
- планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за
аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване,
електрозахранването и др.
- планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и
монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно
глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите,
когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;
- планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или
авария;
- протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на
отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни
инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства,
гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на
пожарната им безопасност;
Заповеди за :
- редът за извършване на огневи работи;
- редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;
- забранените места за пушене и използване на открит огън;
- редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на
електрическото захранване след приключване на работното време;
- редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на
наредбата;
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- правилата за ПБ на обекта в извънработно време;
- правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства за
първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на
евакуация и управление на дима;
- периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и
електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и
пожароопасни прахове и други горими материали;
- редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти
от печките с твърдо гориво.
(2) Досието с документи и вътрешните правила (инструкции) задължително се
съхраняват в обекта.
(3) За обектите, в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само
вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарната безопасност на територията на
обекта.
Чл. 7. За ликвидиране на големи пожари по искане на органите за ПБЗН, фирмите и
гражданите предоставят на помощ техника, технически и съобщителни средства и
специалисти. Разходите за целта се поемат от Община Белослав.
Чл.8 Ферибота преоритетно обслужва пожарна техника при необходимост /в случай на
пожар или авария/.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
I.
Територията на обектите и общината
Чл. 9. Територията на обектите и общинските територии системно се почистват от суха
тревна растителност и други горими отпадъци.
Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаро-безопасни места и
периодично се изнасят извън района на обекта по предназначение.
Чл. 10. (1) До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се
осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп. През зимата се почистват от сняг и
опесъчават.
(2) Не се допуска спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на
преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след
пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите
за пожарогасене.
Чл. 11. (1) Пожарните хидранти и водоемите (водни обекти и резервоари) се обозначават
в съответствие с приложение № 6 от Наредба №Iз-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
(2) За осигуряване техническата изправност на ПХ /пожарни хидранти/ на
водопроводната мрежа носят отговорност ръководителите за територията на съответен обeкт и
ръководителя на експлоатационното дружество – оператор на ВИК услуги за територията на
общината.
Чл.12. (Изм.- Решение № 80/10.03.2016 г. на ОбС-Белослав) Кметовете на населени
места, ръководителите и собствениците на държавни, общински и частни фирми и служби на
територията на община Белослав са длъжни да оказват помощ с техника и хора при поискване
от Втора РС “ПБЗН”- Варна за гасене на пожари и ликвидиране на стихийни бедствия и
производствени аварии.
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Чл.13. Организаторите на театрални, циркови, вариететни и други постановки,
карнавали, увеселителни и други прояви, при които се използват пиротехнически средства,
източници за огън, леснозапалими течности или други пожароопасни материали или действия,
да получат разрешение от РС “ПБЗН”.
Чл.14. Задължават се председателите на етажната собственост да организират
изпълнението на разпоредените мероприятия от РС “ПБЗН” в общите части на жилищните
сгради.
II.
В личните дворове в населените места в общината
Чл. 15 (1) Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъде на
открито и в стопански постройки.
(2) Откритото складиране на груб фураж /балиран и небалиран/ в личните дворове да
става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояния между тях не повече от два
метра, а между групите разстоянието да е не по-малко от 6 метра.
(3) Около складирания груб фураж в личните дворове да се окоси сухата тревна
растителност и направят минерализовани ивици с ширина най-малко два метра.
(4) Забранява се открито складиране на груб фураж:
1. На разстояния, по-малки от шест метра от сгради /къщи, летни кухни и навеси към
тях/, на три метра от оградите на съседите и на осем метра от постройките им.
2. На тротоарната ивица или уличното платно.
3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и
леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации.
(5) Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са специално
пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:
1. Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко шест метра.
2. Когато разстоянието е по-малко от шест метра, една от срещуположните външни
стени да съответства на изискванията за брандмауер.
3. Да не се изграждат комини в тях, а ако има съществуващи да не се ползват.
Чл. 16. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните
изисквания:
1. Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради
или на открито на разстояние 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях ако
стената е тип брандмауер.
2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на пласта
не трябва да надвишава 1,5 м. Същите да са защитени от влага и вода.
3. Съхраняването на горими течности в жилищни сгради да става при стриктно спазване
изискванията на Наредба № Із- 1971за строително-технически правила и норми за
осигуряване на бeзопасност при пожар /СТПНОБП/ (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
Чл.17. (1) Паленето на отпадъци, паленето на огън за приготвяне на консерви, да се
извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки и др. под непрекъснат
контрол. След приключване на тази дейност огнищата да се загасят.
(2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на три метра от горими отпадъци,
предмети и суха трева.
(3) Паленето на огън да става само при тихо /безветрие/ време.
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(4) Да не се използват лесно запалими течности за разпалване на огъня или поддържане
на горенето.
Чл.18. Забранява се струпване, складиране и откриване на пунктове за събиране на
горими материали - хартия, картон, пластмаси в това число отпадъци от опаковки от хартия,
картон, пластмаси и др. в регулационните граници на гр.Белослав и съставните села на
общината.
Чл. 19. (1)Забранява се паленето на огън на територията на гробищни паркове и
сметища.
(2) Почистената тревна растителност да се изнася извън територията на гробищните
паркове.
(3) Да не се оставят без наблюдение запалени свещи на гробищните паркове.
Чл. 20. Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо гориво и при други
паления на огън да става на пригодени за целта пожаро-безопасни места – негорими за целта
съдове. Съдовете да са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър.
Сгради, помещения, и съоръжения.
Чл. 21. След напускане на работното място всеки работник и служител е длъжен да го
остави в пожаро-безопасно състояние.
Чл. 22. Сградите и помещенията да се оборудват с необходимите и изправни
пожаротехнически средства, съгласно приложение №2 на Наредба № Із- 1971за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар /СТПНОБП/ (ДВ, бр.
96 от 2009 г.).
Чл. 23. (1) Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари се
поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите
им.
(2) Пожаротехническите средства се разполагат на леснодостъпни и с добра видимост
места.
(3) Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях се обозначават
със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и
сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
(4) Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и
аварийно-спасителни дейности, устройствата за алармиране или оповестяване, устройствата за
ръчното задействане на ПИС и ПГС, евакуационните пътища и изходи, както и местата без
директна видимост към евакуационните изходи се обозначават със знаци съгласно Наредба №
РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве
при работа.
Чл. 24. Забранява се заключването на евакуационни врати, когато в сградите пребивават
хора.
Чл. 25. (1) Всички врати на евакуационните изходи от помещенията с категория по
пожарна опасност "Ф5А" и "Ф5Б" и тези с категория по пожарна опасност "Ф5В", "Ф5Г" и
"Ф5Д" /съгл. Наредба Із-1971 за СТПНОБП/ , в които пребивават повече от 15 човека, трябва да
се отварят навън.
Чл. 26. При организиране на мероприятия с масово събиране на хора /над 50 човека в
едно помещение/ в помещения и сгради, които не са пригодени за целта да става след
предварително съгласуване с териториалния орган за ПБЗН.
Чл. 27. Забранява се:
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1. Съхранението на материали и оборудване в коридорите, пожарозащитните
преддверия, стълбищата и по други пътища за евакуация
2. Промяна на функционалното предназначението на помещения, както и изменение във
вътрешната планировка на сградите без предварително съгласуване с териториалния орган за
ПБЗН.
III. Електрически инсталации.
Чл. 28. Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудване трябва да
осигурява тяхната пожаро-безопасна експлоатация.
Чл. 29. (1) Всички неизправни електрически инсталации и съоръжения, които могат да
предизвикат искрене, нагряване на изолацията над допустимото, късо съединение и отказ на
автоматичната защита независимо от собствеността, незабавно се спират от експлоатация и се
отстраняват до отремонтирането им.
(2) След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с
изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа,
се изключва.
Чл. 30. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при
поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:
1. използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла;
2. нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията
на взривозащитата на електрическите съоръжения, работещи в места от групи „Повишена
пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“ съгласно глава дванадесета от Наредба № Із-1971
от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
3. полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в
нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
4. нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на
електрически съоръжения и изделия;
5. използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други
подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени със
заповедите по чл. 6, ал. 1.
6. Съхраняване на горими суровини и материали на 1м. около ел.табла.
IV.Системи за отопление и вентилация.
Чл. 31. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се
устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически
изисквания.
Чл. 32. (1) Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания преди
отоплителния сезон и при нужда.
(2) Не се допускат в експлоатация комини неизмазани по цялата им дължина.
(3) Отворите за почистване на комините са на разстояние най-малко 0,45 м. от горими
конструкции. Отворите се изпълняват плътно затворени с вратички от продукти с клас по
реакция на огън А1.
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(4) Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, се осигуряват с
негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично съгласно
инструкциите на производителите.
Чл. 33. Да се спазват следните изисквания за печките:
1. Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим под/.
2. Да са на разстояния не по-малки от 0,5м от горими материали и конструкции.
3. Димо-отводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени и
монтирани на разстояние не по-малко от 0,5м от горими предмети.
Чл. 34. Газовите отоплителни уреди да се експлоатират при стриктно спазване
инструкцията на производителя.
V. Новостроящи, реконструиращи и модернизиращи се обекти и инфраструктура.
Чл. 35. За всяко ново строителство, реконструкция, модернизация и преоборудване се
спазват стриктно изискванията на ЗУТ и СТПНОБП.
Чл. 36. (1) Преди извършване на ремонти на технологични инсталации да се изготвя
план за осигуряване на пожарната безопасност, който да се съгласува с териториалния орган за
ПБЗН. В случай на извършване на огневи работи да се спазват изискванията на Наредба №Iз2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация
на обектите.
Чл. 37. При затваряне на отделни участъци от пътищата и уличната мрежа в населените
места, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната
мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, ПИС и ПГС, изтичане на
вода от пожарните водоеми или тяхното източване незабавно да се уведомява териториалната
служба за ПБЗН.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
І. В горите.
Чл. 38. (Изм.- Решение № 80/10.03.2016 г. на ОбС-Белослав) Кметовете на общини,
кметства:
1. съдействат на органите на ПБЗН, по осъществяването на техните функции;
2. информират местното население за задълженията и мерките по опазването на горите
от пожари.
Чл. 39. Собствениците и ползвателите на гори и земи в горските територии, на горите в
земеделските територии и на обекти във или в близост до тях:
1. участват задължително в гасенето на пожари, съобразно възможностите си по време
на пожарогасенето;
2. инструктират и/или запознават своите работници, служители, посетители и други
лица с противопожарните мерки и изисквания за опазване на горите от пожари;
3. разпореждат и съдействат на своите работници или служители да участват в гасенето
на горски пожари.
Чл. 40. Лицата, извършващи дейности в горите или в непосредствена близост до тях,
осъществяват дейността си като спазват изискванията на Наредба № 30 от 31.07.2003 г. за
условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на
горите от пожари.
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Чл. 41. При посещение в горите и около тях от туристи, горски работници, ловци и
граждани да се пали огън само по необходимост при спазване на следните противопожарните
мерки и изисквания:
1. тези места се определят след отчитане на пожарния риск за околните насаждения и по
възможност в близост до вода (ручей, извор, чешма и други). Обезопасяват се съгласно
изискванията на утвърдените лесоустройствени проекти, планове и програми;
2. паленето на огън в тях се извършва в огнища с кръгла форма с диаметър до 1 м;
3. огнището се огражда с венец от камъни с височина около 20 см или се вкопава в
земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му;
4. изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина около 1 м;
5. горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не надхвърля
0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му.
Чл. 42. Забранява се паленето на огън до и в горите и извършване на дейности, които
могат да доведат до запалвания и пожари.
ІІ. По време на жътвената кампания.
Чл. 43. (Изм.- Решение № 80/10.03.2016 г. на ОбС-Белослав) (1) Кметовете по
населени места да организират и провеждат мероприятия за:
1. Навременно разгласяване и разясняване относно спазване на изискванията и
противопожарните правила на Наредба №I-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за
пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, както и за повишаване
на готовността му за предотвратяване и гасене на пожари.
2. Изготвянето на план за действие при пожар или авария с налични сили и средства на
населеното място, съгласуван с РС “ПБЗН”.
3. Денонощно дежурство на телефонен пост в кметството по време на кампанията.
4. Осигуряване на подстъпи и пътища до изкуствени и естествени водоизточници за
противопожарни нужди.
5. Поставяне на предупредителни и забранителни табели покрай посевите през периода от
восъчна зрялост до прибиране на реколтата, съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за
минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ,
бр. 3 от 2009 г.).
6. Представяне ежегодно до края на месец април на схема с разположението на житните
масиви по кметства и с нанесените пътища за придвижване на противопожарна техника и
разположение на водоизточниците във Втора РС “ПБЗН” – Варна.
Чл. 44. (1) Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и други
физически лица, които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и
фуражните площадки да:
1. Използват открит огън или пушат на разстояние по-малко от 100 метра от посевите, от
настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата и 50 м. от
складиран фураж.
2. Използват сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на неожънати масиви и
фуражните площадки.
(2) Гражданите са длъжни:
1. Да не паркират моторни превозни средства и установяват лагери до посевите след настъпване
на восъчна зрялост.
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2. Да спазват указанията, предупредителните знаци и табели.
3. Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.
4. Да се включат в погасяването на пожара при необходимост.
(3) Всички участници в жътвената кампания при възникване на евентуален пожар са длъжни да
изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на място от Втора РС “ПБЗН” – Варна
при пристигането му на местопроизшествието.
Чл. 45. (1) Стриктно да се спазват изискванията на Наредба №Iз-1053 от 19 април 2011 г.
за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските
земи, както и за повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на пожари от
ръководителите на земеделските кооперации, сдружения, фирми, частни стопани, наематели,
арендатори и ползватели на земеделски земи имащи отношение по прибиране и съхраняване на
реколтата.
Чл.46. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:
1. организират и изпълняват изискванията на наредбата;
2. уведомяват писмено Втора РСПБЗН-Варна преди започване на жътвата в площи над 20 дка;
3. парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни
култури, съгласно изискванията на Наредба №I-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, както и за
повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на пожари.
Чл.47. Техниката може да участва в жътвената кампания след извършен годишен
технически преглед и допускане от органите за ПБЗН.
Чл. 48. Забранява се паленето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни
ивици и други площи.
Административно-наказателни разпоредби.
Чл.49. Нарушителите на тази Наредба носят административно-наказателна отговорност
и се наказват с глоба до 500 лв., а еднолични търговци и юридически лица - имуществени
санкции в размер до 5000 лв. При повторно нарушение може да се накажат и с временно
лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.
Чл.50. За маловажни случаи на административни нарушения, установени при
извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби
в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за
самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението,
нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от
нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на общинска администрация за
изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
Чл.51. (Изм.- Решение № 80/10.03.2016 г. на ОбС-Белослав) (1) Актовете за
установяване на административните нарушения се съставят от специализираните контролни
органи осъществяващи “Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна
дейност” от Втора Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна и
от служители от дирекция „Общинска собственост и ТСУ” при община Белослав.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Белослав или от
упълномощено от него лице от Общинската администрация.
Чл.52. По прилагането на тази Наредба, Кмета на Община Белослав издава заповеди.
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Чл.53. (1) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и
обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
Допълнителни разпоредби.
&1. По смисъла на тази наредба „Обекти“ са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени
имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с
гъвкаво покритие. Всички имоти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите
правила и изисквания на пожарната безопасност и защита на населението и Закона за
министерството на вътрешните работи на Република България.
Преходни и заключителни разпоредби.
&2. Наредбата се издава на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл.127ж ал.1 т.2 от Правилника за прилагане Закона за
МВР.
&3. Контрола по тази Наредба се възлага на кмета на общината, кметовете на кметства и
специализираните контролни органи осъществяващи “Държавен противопожарен контрол,
планиране и превантивна дейност” от Втора Районна служба “Пожарна безопасност и защита на
населението” Варна.
&4.(1) Наредбата е приета с Решение № 52 от Протокол № 6 от
13.03.2012 г. на общински съвет Белослав и влиза в сила от деня на приемането и.
§. 5. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 80 от протокол
№6/10.03.2016 г. на Общински съвет на Община Белослав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Ж. ДИМИТРОВ
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