Н А Р Е Д Б А
№1
за поддържане и опазване на обществения ред , чистотата и
общественото имущество на територията на Община Генерал
Тошево
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ Тази наредба има за цел осигуряване, поддържането и опазването на
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община
ГенералТошево.
/2/ Наредбата се прилага за населените места на територията на Община Генерал
Тошево.
Чл.2. Наредбата определя правомощията на общинската администрация, РПУ и
РС “ПАБ” Ген.Тошево и задълженията на:
1.Всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на
общината;
2.Собствениците и обитателите на жилищните сгради;
3.Управителите на етажните собственост;
4.Управителите на търговските дружества,едноличните търговци, предприятията,
учрежденията,организациите, а така също и лицата развиващи търговска дейност на
улиците.
Чл.3./1/ Отговорни за действията си по Наредбата са всички пълнолетни лица,
навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на
вменяемост.
/2/.Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които са
навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират
свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
/3/.За административни нарушения извършени от малолетни, непълнолетни от 14
до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите,
попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.4. За осигуряване на условията за спокойствие, труд и отдих на гражданите се
забранява:
1./изм.с реш.№9-22/28.09.15г./ Извършване на действия, които нарушават
моралните норми за поведение на обществени места, дейности , причиняващи шум,
отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи
допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България.
2. Продажбата и рекламата на вестници, списания и друга литература и артикули
с религиозно съдържание по улиците и други публични места, с изключение на признатите религии по Закона за вероизповеданията.
3./изм. с реш.№ 9-22/28.09.15г.//изм. с реш.№ 3-14/20.03.18г./ Извършване на
дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които
се нарушава спокойствието на живущите, между 14,00 и 16,00 часа и между 22,00 ч и
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7,00 часа през зимния период и между 14,00 часа и 16,00 часа и 23,00 ч и 7,00 часа през
летния период , с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на
битови отпадъци
3.1./изм. с реш.№ 9-22/28.09.15г./ След 22,00 часа в зимния период / месеците от
ноември до март/ и след 23,00 часа през летния период / месеците от април до
октомври/ ще работят заведения само след издадена заповед на Кмета на Общината,
заплащане на такса в съответния размер и протокол от Регионална здравна инспекция
/РЗИ/ за шума.
3.2./доп. с реш.№ 3-14/20.03.18г./ Не се допуска озвучаването на открити площи
на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони за времето между
23,00 и 7,00 ч.
4. Писането, драскането и разлепването на обяви, реклами, некролози,афиши,
плакати и други по стените на сградите и оградите, по витрините и търговските площи,
по дърветата и стълбовете , без разрешение на съответния собственик.
5. Поставянето на изборни материали, извън определените за това места от
Общината.
6. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали
и други, поставени на определените за тази цел места по съответния ред.
7. Играенето на хазартни игри по улиците, площада, парковете, зелените площи и
други обществени места.
8. Употребата на алкохолни напитки по улиците, площада ,парковете, зелените
площи и други обществени места.
8.1./доп. с реш.№ 9-22/28.09.15г./ Пребиваването, извън домовете на лица под 14
години, без придружител-пълнолетно лице след 20,00 часа.
8.2./доп. с реш.№ 9-22/28.09.15г./ На лица, навършили 14 години, но ненавършили
18 години, да пребивават на обществени места след 22,00 часа, освен когато са
придружени от родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на
друго правно основание или пълнолетно дееспособно лице, снабдено с писмен документ
за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица полагащи грижи за
непълноетни на друго правно основание.
9. / изм.-решение № 11-29/20.12.05г./ Преминаването, спирането и паркирането
на ППС в паркове, градини, тротоари, детски площадки и зелени площи.
10. Движението на ППС теглени с животинска тяга без табела с регистрационен
номер и съответната сигнализация.
11. /изм. с реш.№ 5-14/05.07.16г./ Престоя и паркирането:
а) на места, където превозното средство създава опасност или е пречка за
движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
б) до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на
движението;
в) на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и участъци с ограничена
видимост;
г) железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни
движението на релсовите превозни средства;
д) на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра
преди тях;
е) на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
ж) на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно
средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен
знак е забранено изпреварването;
з) върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни
превозни средства, обозначена с пътен знак.
и) пред входовете на паркове, обществени институции, предприятия, както и на
други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
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й) на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на
жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
к) на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на
пътници;
л) на места, определени за хора с трайни увреждания;
м) на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за
регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи;
н) пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.
о) до контейнери за отпадъци, с което се пречи на тяхното извозване
12. Производствената дейност в жилищни блокове, сгради и междублокови
пространства, която нарушава тишината, спокойствието и безопасността на обитателите.
12.1./доп. с реш.№ 9-22/28.09.15г./ Провеждането на сватбени, семейни и други
частни събирания на места, общинска собственост, като тротоари, площади, улици,
междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити
частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите;
12.2./доп. с реш.№ 9-22/28.09.15г./ Поставянето на външни озвучителни уредби
извън туристически и други обекти
13. /изм. с решение №5-12/03.06.05г./Провеждането на състезания, обществени
мероприятия и др. извън определените за тази цел места /стадиони,зали,салони/, без
писмено разрешение от Кмета на Общината.
14. /нова с решение №12-4/30.10.08/Достъпа на лица, носещи газово, огнестрелно
и друго средство, застрашаващо живота и здравето на гражданите, в заведения,
дискотеки, училища и други обществени места.
15. /нова с решение №12-4/30.10.08/ Стрелба с огнестрелно, газово и
пневматично оръжие в границите на населените места, освен в случаите, разрешени със
Закон или на определени за тази цел места.
16. /нова с решение №12-4/30.10.08/Използването на взривни и други вещества,
създаващи опасност живота и здравето на гражданите.
Чл.5. Автотенекеджийска или подобна дейност, ремонт и боядисване на
автомобили се извършва с писмено съгласие на живеещите в съседните сгради и
разрешение издадено по съответния ред.
Чл.6. Зареждането на търговските обекти със стока следва да става направо от
превозните средства в търговските помещения или складове без престояване на стоките по
тротоарите или уличните платна. По същия ред става и освобождаването на амбалажа.
Чл.7. След извършване на товаро разтоварна дейност се забранява престоят на МПС и
ППС.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Чл.8/1/ Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и
разпространение на пожари.
/2/ Използването на открит огън за изгаряне на отпадъци и за други битови
нужди се допуска на пожаро-обезопасени площадки на разстояние най-малко 50 м. от
сгради, посеви, горски масиви и силажиран груб фураж.
/3/ Забранява се опалването на стърнища, сухи треви, крайпътни ивици и др.
земеделски площи.
/4/ Складирането на груб фураж в личните дворове да се извършва на
площадки отстоящи на разстояние 14 м. от сгради и помощни постройки 1,5 пъти от
височината на ел.стълбове, 10 м. от пътищата от републиканската пътна мрежа и на 50 м.
от горски масиви.
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/5//доп. с реш.№ 9-22/28.09.15г./ Забранява се употребата на
пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на
огън и хвърляне на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и други.
Чл.9/1/ Кметовете и кметските наместници определят със заповед и контролират
реда и лицата за почистване на пожарните хидранти, пожарните кранове и подстъпите
към водоизточниците от наноси, сняг и други, както и реда и лицата, които до края на м.
октомври да извършат зазимяване на противопожарните уреди и съоръжения.
/2/ Ежегодно кмета на общината назначава комисия с представители на
общинска администрация, фирма “ВиК” със задача два пъти годишно, съгласувано със
служба РСПАБ да проверява състоянието на противопожарните водопроводи и
водоизточници в населените места.
/3/ Снегопочистването на улиците до противопожарната служба, болничните,
детски и учебни заведения и други подобни се осигурява с предимство.
/4/ Забранява се паркирането и престоя на МПС, ППС и др. техника пред
входовете и изходите на обществени сгради и сгради за масово събиране на хора.
/5/ Кметовете и кметските наместници осигуряват и оборудват
противопожарни депа в населените места и съвместно с органите на ПАБ изготвят
стъкмителна таблица за необходимите съоръжения и депа.
/6/ Кметовете и кметските наместници и ръководителите на фирми и
учреждения определят числения състав на гасаческите групи в обектите и населените
места, както и реда за обучение и ползването им.
/7/ При всяко спиране на водоподаването, ремонт на участъци от водопроводи
или спиране на движението по улици и пътища, съответните служби и фирми са длъжни
незабавно да уведомят дежурния в служба РСПАБ.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл. 10. Забранява се :
1. Повреждането и разпиляването на общинско имущество.
2. Отварянето и влизането в подземните и надземните инсталационни колектори
без писмено разрешение на органите и организациите , които ги стопанисват.
3. Изваждането и снижаването на бордюри без писмено разрешение от техническа
служба при общинска администрация.
4. Повреждането на
пътните, тротоарните, градинските и паркови
настилки,осветителни тела, паркови и архитектурни елементи, пътните съоръжения
/пътни знаци, табели, указатели и др./, на телефонни и обществени апарати съоръжения и
кабини,на обществените чешми, уличните хидранти, подлезните и парковите
осветителни тела и съоръжения, на афишни съоръжения и площи, на обществените
тоалетни сгради и огради, на противопожарни съоръжения и др., съставляващи общинско
имущество, ако деянието не съставлява престъпление.
5. Утъпкването или унищожаването на цветните или тревни площи, включително
и отсичането на дървета и храсти , както и повреждането им по какъвто и да е начин.
6. Брането на цветове и плодове от лечебни растения / треви, храсти и дървета / с
цел продажба , без индивидуално позволително от общината и заплатена такса за това.
7. Засаждането със зеленчуци и ограждането на площите отредени за озеленяване
по уличните и тротоарни платна с нетрайна настилка.
8. Пускането на животни и птици в гробищните и други паркове на територията на
общината.
9. Увреждането на паметници в населените места и гробищните паркове.
10. Натрупването и складирането на строителни, отоплителни и селскостопански
отпадъци пред дворовете, по тротоари, уличните платна и зелените площи.
11. Неконтролираното изхвърляне на употребявани опаковъчни материали от
препарати за растителна защита, торене и други, както и обеззаразен посадъчен материал.
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12. Изхвърлянето в канализационните мрежи, шахти, кладенци и други на твърди
битови отпадъци и материали (вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски,
животински кожени, твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна,
течен тор, джибри, винена или бирена утайка, целулоза, хартия, стъкло и други
отпадъци.
13. Използването на подземни и повърхностни води със стопанска цел без
разрешително от компетентните органи и за собствени нужди без регистрация на
кладенеца в Общината.
Чл.11. Всеки собственик, ползвател или наемател се задължава да почиства
тротоарите пред имота си от сняг и лед, както и да отстранява образувалите се ледени
висулки по дължината на сградата.
РАЗДЕЛ ПЕТИ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ
НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ ПРОЯВИ

Чл.12.(1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани,
сдружения от политически и други обществени организации по реда и при спазване на
изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).
1. Писменото уведомление се отправя до кмета на общината по реда на чл.11от
ЗСММ.
2. Уведомлението по чл.12, ал.1 т.1 се подава не по рано от 14 дни, и не по- късно
от 48 часа преди планираното провеждане на проявата.
3. Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват провеждането им след изтичането на 24 часа от уведомлението , ако в този срок не е наложена
забраната по чл.12, ал.3 от ЗСММ.
Чл.13. Когато след изтичането на 24 часа от получаването на уведомление от даден
организатор , постъпят уведомления за провеждане на други прояви за същото време,
място и път на движение съответните органи осигуряват провеждането само на проявата
по първото уведомление.
Чл.14 /1/ Организаторите на проявите по този раздел са длъжни да осигурят
спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи
след края на съответната проява.
/2/ Общинската администрация, със съдействието на полицията, вземат
необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на обществения
ред и безопасността на движението.
Чл.15. Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви и
мероприятия на открити общински площи извън предназначените за целта
места(стадиони, зали, салони) се дава от кмета на общината, по реда и условията на този
раздел.
РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЧИСТОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ
НА СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Чл. 16./1/ Инвеститорите и изпълнителите на строителство на територията на
Общината са длъжни:
/2/ да ограждат строителните обекти и площадки с предпазни пана;
/3/ при лоша видимост да поставят осветителни тела;
/4/ да организират използуването на строителните площадки така, че да не
повреждат тротоарите и уличните платна;
/5/ периодично да почистват строителната площадка от отпадъци, а след
завършване строителството на обекта, да почистят и възстановят терена.
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Чл.17. След окончателното завършване на строителната или строителномонтажна
дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на използваните площадки и
щетите на околната среда възникнали от транспорта, съхранението на материалите и от
строителната дейност.
Чл.18. Забранява се:
1. Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на общински
терени без разрешение от Кмета на Общината.
2. Изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината места;
3. Отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън
отточните шахти;
4. Поставянето на фургони без разрешение от Кмета на Общината и извън
районите на строителните обекти;
5. Извършване на строителни и строително-ремонтни дейности, създаващи силен
шум;
6. Пускане в експлоатация на необезопасени обекти, застрашаващи безопасността
и сигурността на гражданите;
РАЗДЕЛ СЕДМИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
/отменен с решение №12-13 от 21.12.2020г./
Чл.19. /отм. с решение №12-13 от 21.12.2020г./

Чл.19а /отм. с решение №12-13 от 21.12.2020г./
Чл. 19б /отм. с решение №12-13 от 21.12.2020г./
Чл.20./отм. с реш.№ 3-14/20.03.18г/
Чл.21./отм. с реш.№ 3-14/20.03.18г/
Чл.22. /отм. с решение №12-13 от 21.12.2020г./

РАЗДЕЛ ОСМИ
КУЧЕТА

Чл.23. Ловни, декоративни и служебни кучета могат да се отглеждат при спазване
на архитектурно-строителните и ветеринарно-санитарните норми, след задължително
регистриране в Държавната ветеринарна лечебница и след извършване на всички
имунно-профилактични мероприятия.
Чл.24. Собствениците на кучета се задължават:
1.Да регистрират и предоставят животните си за идентификация, имунизация и
диагностични изследвания в съответната РВМС, съгласно изискванията на чл.122 от
Правилника за приложение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност.
2. Да съхраняват здравните ветеринарно-медицински паспорти и уведомяват
обслужващият ги ветеринарен лекар за здравословното състояние и съмнения за бяс.
Чл.25. Всеки стопанин на куче е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и
повод, а агресивните кучета с намордник.
Чл.26. Всеки стопанин на куче е длъжен да осигури спазване на общите
изисквания на правилата за вътрешния ред на етажната собственост.
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Чл.27. Забранява се:
1.Разхождането на кучета в дворове на училища, детски заведения, спортни и
детски площадки и здравните заведения.
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Чл.28. /1/ /нов решение № 11-25/28.11.06/ППС с животинска тяга се регистрират в
общината или Кметството кметско наместничество/ по местоживеене на собственика.
/2/ Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на подадена в
общината или кметството писмена молба от собственика.
/3/ На собственика с регистрирано ППС се издава регистрационна табела от
общината или кметството след заплащане на регистрационния номер по доставната му
цена.
/4/ На задната страна, а при невъзможност на друго подходящо място на всяко ППС
с животинска тяга се поставя регистрационната табела, върху която е изписан
регистрационния номер, а от двете страни на регистрационната табела симетрично се
поставя по един червен светлоотразител с формата на равностранен триъгълник с връх
нагоре.
/5/ Собствениците на ППС с животинска тяга се задължават:
1. Да подадат писмена молба за регистрация на притежаваното от тях ППС с
животинска тяга в общината или кметството по местоживеене.
2. При закупуване на ППС с животинска тяга, собствениците в едноседмичен срок
да подадат писмена молба за регистрация.
3. Да поставят регистрационната табела и червените светлоотразители на
определеното за това място.
4. Да използват средствата за спазване на обществената хигиена при движението на
ППС с животинска тяга.
/6/ При неспазване на изискванията по ал.5 собствениците на ППС с животинска
тяга носят административно-наказателна отговорност.
РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.29. Прилагането и контрола по изпълнението на настоящата Наредба се възлага
на кмета на Община Генерал Тошево или упълномощени от него лица.
Чл.30. Установяването на нарушения,издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда определен от ЗАНН.
Чл.31. /1/ /доп. с Р-е 1-22/08.02.07г.; изм. с Р-е №12-4/30.10.08//изм. с реш.№ 922/28.09.15г./ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от: длъжностните
лица от Общинска администрация, кметовете и кметските наместници, служителите в
кметствата определени с писмена заповед на Кмета на Общината, РПУ и РС “ПБС”.
Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от заместник кмет на
Общината.
/2/ Нарушението е повторно, ако е извършено до една година от влизане в
сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от
същия вид.
Чл.32/1/На нарушителите на настоящата Наредба се налага едно от следните
наказания, ако извършеното деяние не представлява по- тежко нарушение, наказуемо по
други закони.
1./изм. с решение №5-12/03.06.05г./Временно лишаване от право да се упражнява
определена професия или дейност,но за не по-малко от 1 месец и не повече от 2 години
при повторно нарушение.
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2.На юридически лица и ЕТ се налага имуществена санкция от 100лв. до 500лв.
3.На физически лица се налага глоба от 10 лв. до 500 лв.
4. /доп. с Решение 12-4/30.10.08г./ За нарушителите по т.14, т.15 и т.16 в чл.4 се
съставят актове и наказателни постановления от органите на МВР с глоби, утвърдени в
Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси.
5. /доп. с реш.№ 5-14/05.07.16г./ За неправомерно паркиране на ППС в нарушение
на изискванията на настоящата наредба върху специално обозначено място, определено за
паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в
размер от 50 (петдесет) до 250 (двеста и петдесет) лева;
6./доп. с реш.№ 5-14/05.07.16г.//изм. с реш.№1-14/30.01.17г./ За спиране, престой,
паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини и зелени площи на
извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 200 (двеста) лева;
7./доп. с реш.№ 5-14/05.07.16г./ За паркиране на ППС върху улични
противопожарни хидранти, при което се затруднява или би се затруднила възможността за
безпрепятственото им използване по предназначение от екипите на служба "Пожарна и
аварийна безопасност", на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до
500 (петстотин) лева
Чл.33. Наказателните постановление се обжалват по реда на ЗАНН.
Чл.34/доп. с реш.№10-13/20.12.17г./ /1/. За маловажни случаи на нарушения по
настоящата наредба установени при извършването им, овластените контролни органи
могат да налагат на местонарушението, глоби в размер от 10 лв до 50 лв.включително. 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 финансовия орган на съответната общинска
администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати
доброволно глобата.
/2/ Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за
нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на ЗАНН.
/3/ Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7 дневен срок от
датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и влиза в сила 3 (три)
дни след влизане в сила Решението на Общинския съвет.
§ 2. Настоящата Наредба отменя Наредба № 1 приета с Решение № 7-37 от
09.07.2002г. на ОбС гр.Генерал Тошево.
§ 3. Наредбата е приета с Решение № 3 - 22 взето с протокол №. 3 от 30.03.2005г.
и променена с решения 5-12/03.06.05г. и решение 11-29/20.12.05г.; решение № 11-25/28.
11.06г.; решение № 1-22/08.02.2007г.; решение №12-4/30.10.08/; изм.и доп. с реш.№ 922/28.09.15г./; /изм. и доп. с реш.№ 5-14/05.07.16г/; /изм. с реш.№ 1-14/30.01.17г/; /доп. с
реш.№10-13/20.12.17г./; /изм. и доп. с реш.№ 3-14/20.03.18г//изм. и доп. с реш.№ 512/28.05.20г/ /изм. с решение №12-13 от 21.12.2020г./
§4. /доп. с реш.№ 5-12/28.05.20г/ Животновъдните обекти се привеждат в
съответствие с изискванията на настоящата наредба в шестмесечен срок от влизането в
сила на Наредба №44 от 20.04.2006 год. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти, изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2020 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
НЕДКО МАРЧЕВ
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