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НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И 

МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И РЕДЪТ 

И НАЧИНА НА ПРИДОБИВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ДОМАШНИ 

ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ 

 

ГЛАВА I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Чл. 1.  (1) С настоящата наредба се определя редът и начинът на придобиване, 

притежаване и отглеждане на животни домашни любимци и селскостопански животни, 

обемът на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 

животни и режимът за ползване и застрояване със стопански постройки на територията 

на Община Съединение, както и осъществяването на контрол относно спазване на 

санитарно-хигиенните изисквания на територията на общината. 

Чл. 2. (1) Отглеждането на селскостопански животни за стопански цели на 

територията на общината се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 44 от 20 

април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, 

включително ветеринарномедицинските и мерките за биосигурност и зоохигиенните 

изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни, 

както и задълженията на собствениците или ползвателите на обектите. 

(2) Отглеждането на всички животни, за които се изисква специално 

разрешение от РИОСВ, се извършва след получаване на съответно 

разрешително. 

(3) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с 

разпоредбите на Закона за пчеларството.  

Чл. 3.  Максималният допустим брой селскостопански животни, които могат да 

се отглеждат за лични нужди в границите на общината, по видове, е определен в чл. 4а 

Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти. 

 

ГЛАВА II 

ЖИВОТНИ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 

Чл. 4. (1) По смисъла на настоящата Наредба, "домашни любимци" са 

животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека. 

(2) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв е 

отговорен за неговото здравословно състояние.  

(3) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е 

длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените 

му нужди според вида и породата му, а именно: 

1. Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите 

физиологични нужди. 

2. Да му осигурява необходимото пространство и движение. 

3. Да осъществява контрол върху поведението на животното извън дома си. 

4. Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване. 

(4) Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако: 

1. Условията, посочени в ал. 3 от този член, не са изпълнени; 

2. Въпреки създадените условия по ал. 3, животното не може да се приспособи 

към тях. 
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Чл. 5. (1) Придобиването на животно домашен любимец се удостоверява: 

1. С договор за покупко-продажба или дарение от търговски обект, развъдник, 

приют, пансион, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност или от други физически и юридически лица. 

2. Придобиване на собствеността върху животно домашен любимец може да се 

осъществи и по наследяване. 

3. С набора митнически документи при внос от чужбина. 

4. Посредством регистрационните документи при придобиване на 

безстопанствено животно от улицата. 

(2) Забранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 18 год. 

без съгласие на родителите или настойниците им. 

Чл. 6. (1) Необходими действия при регистрацията на кучета - домашни 

любимци 

1. собствениците на кучета - домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, 

задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява 

ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на 

ветеринарномедицински манипулации - ваксинация и обезпаразитяване. 

2. при навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на 

куче над тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен 

лекар. При регистрацията на кучето - домашен любимец ветеринарният лекар поставя 

инжектируем транспондер (чип). 

3. всеки собственик на куче - домашен любимец над 4-месечна възраст или в 

тримесечен срок от неговото придобиване над тази възраст го декларира в данъчната 

служба към Община Съединение, независимо дали същото е освободено от дължимия 

данък, съгласно чл. 175 на ЗВД. 

(2) Кметът на Общината е длъжен да поддържа и актуализира публичен регистър 

на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват 

селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект; 

Чл. 7. Правила за отглеждане и развъждане на животни домашни любимци. 

(1) Всеки собственик е длъжен: 

1. да осигури поведение на домашния любимец, безопасно за живота и здравето 

на гражданите; 

2. да отглежда домашния любимец при условия и по начин, които не формират 

агресивно поведение; 

3. да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена 

или придобита нетърпимост едно към друго; 

(2) Забранява се отглеждането на животни домашни любимци: 

1. На открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост. 

2. В общите части на сградите в режим на етажна собственост. 

(3) При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, 

която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без 

затруднения и да ляга в цялата си дължина. Ако движението на кучето е ограничено от 

клетка или ограден вътрешен двор, размерите на ограденото пространство 

задължително са: 

- за кучета с височина до 50 см - 6 кв. м; 

- за кучета с височина над 50 см - 9 кв. м. 

И в двата случая късата страна на ограденото пространство не трябва да е по-

малка от две дължини на кучето или два метра. 
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(4) За всяко друго допълнително куче, държано в същото оградено пространство, 

се осигурява допълнително подова повърхност, съгласно горните изисквания. 

(5) Собствениците на животни домашни любимци, които ги използват за 

размножаване, са длъжни: 

1. Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им 

характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на 

потомството или на майката; 

2. Да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или 

създава опасност за увреждане здравето на животното. 

3. При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия 

за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата. 

4. Да осигури на отгледаните новородени животни домашни любимци дом и 

стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите. 

5. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към 

развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към 

нападение. 

Чл. 8. (1) При присъствие на животно домашен любимец на обществено 

място собственикът е длъжен: 

1. Да не оставя животното домашен любимец без надзор и да осигурява 

постоянен и непосредствен контрол върху поведението му. 

2. Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно 

домашен любимец с други животни и хора. 

3. Да не допуска нарушаване на обществения ред от животното домашен 

любимец. 

4. Да носи със себе си  съответните регистрационни документи на живoтното 

домашен любимец. 

5. Да почиства мястото след дефекация на животното домашен любимец. 

(2) Забранено е разхождането на животни: 

1. На територията на детски градини и училища. 

2. На територията на здравни заведения. 

3. На територията на детски и спортни площадки. 

(3) Собственикът на куче е длъжен: 

1. Да води кучето винаги и навсякъде само на повод, не по-дълъг от 2 метра и с 

намордник. Свободно пускане на кучето е разрешено само на специално предвидените 

за цел а места; 

2. Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни;  

3. При пътуване със средствата на обществен транспорт да води кучето на къс 

повод и с намордник или в транспортен кафез. 

 

ГЛАВА III 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 

Чл. 9. Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти имат право на 

животновъдна дейност в обема, предоставен от настоящата наредба и на територията на 

община Съединение. 

Чл. 10. Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със 

селскостопански животни са длъжни: 

1. да спазват изискванията за хуманно отношение към животните, предвидени в 

българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз; 
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2. да спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и 

транспортиране на животните, предвидени в българското законодателство и в 

законодателството на Европейския съюз; 

3. да осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които 

отглеждат, като сключват, с регистрирани ветеринарни лекари, договори за 

профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение 

на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и 

ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България; 

4. да не допускат придвижването и транспортирането на животни без 

ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитните 

животни – и без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на 

придвижването на животните с цел ежедневна паша и еднокопитните животни, 

участващи в състезания или в изложби, и еднокопитните животни – собственост 

на Министерството на вътрешните работи, които се транспортират само с 

ветеринарномедицински паспорт; 

5. да водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват 

новородените, закланите, откраднатите, убитите, умрелите, продадените и 

придобитите животни; регистърът се съхранява за срок най-малко три години от 

последното вписване; 

6. да подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни 

животни и ги представят при поискване на контролните органи; 

7. да отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпълнението на 

мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на 

болести по животните и зоонози; 

8. да съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, обслужващ 

животновъдния обект, записва проведените лечебно-профилактични 

мероприятия; 

9. да предават в обект, регистрирани в ОДБХ по реда на чл. 262 от ЗВМД умрелите 

животни, техните паспорти и страничните животински продукти; 

10. да осигуряват постоянен достъп в животновъдния обект на контролните органи 

от БАБХ и други компетентни органи и оказват съдействие при извършването на 

проверка от тяхна страна; 

11. да изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните лекари, 

свързани с прилагане на ветеринарномедицински контрол; 

12. да уведомяват официалния ветеринарен лекар на община Съединение, не по-

късно от 24 часа при влошаване на здравословното състояние на животни в 

обекта; 
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Чл. 11. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти със 

селскостопански животни са длъжни да осигуряват и спазват мерките за биосигурност, 

както следва: 

1. животновъдните обекти са изградени съгласно изискванията на нормативните 

документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни; 

2. снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени 

водоизточници; 

3. имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на 

хора и транспортни средства; 

4. оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното 

благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и 

други животни; 

5. имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване 

на животните и постеля; 

6. имат осигурен санитарен възел; 

7. да има поставен контейнер/съд за съхранение на специфично рисковите 

материали за ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент 

(ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно 

определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои 

трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) (OB L 147, 31.5.2001 г.), 

8. имат обособено място или контейнер за временно съхранение на трупове от 

умрели животни. 

Чл. 12. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти със 

селскостопански животни са длъжни да имат обособено място или съоръжение в 

животновъдния обект за временно съхранение на тор и обеззаразяване, отговарящо на 

нормативните изисквания, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, 

като: 

1. торовата маса да се използва по начин, непозволяващ замърсяване на почвата и 

околната среда или да се депонира от собственика на животните в собствен или 

нает имот, отстоящ най-малко на 300 метра от строителните граници на 

населеното място, както и от поземлени имоти с неземеделско предназначение, 

разположени извън строителните граници; 

2. не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на 

животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като 

торовата маса ежедневно се събира в съоръженията и същите периодично се 

почистват. 

Чл. 13. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти със 

селскостопански животни са длъжни да осигуряват условията, грижите и вниманието, 

съобразени с естествените нужди на селскостопанските животни, според вида и 

породата им, а именно: 

1. пространство за настаняване и оборудване, отговарящи на физиологичните и 

поведенческите особености на животните; 

2. подходящ микроклимат - помещенията да са с подходяща температура, 

влажност и движение на въздуха, проветряване и осветление; 
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3. необходимите количества подходяща храна, вода, които да ги поддържат в 

добро здравословно състояние; 

4. свободен достъп до местата за хранене и поене; 

5. необходимото пространство и свобода на движение; 

6. подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява 

замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между 

животните. 

Чл. 14. Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с изключение 

на животновъдните обекти - лични стопанства подават заявление за регистрация по 

образец до директора на съответната ОДБХ при съблюдаване предвидените в чл. 137 от 

ЗВМД правила. 

Чл. 15. Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти за 

отглеждане на селскостопански животни за лични нужди са длъжни да спазват 

регламентирания брой животни, определен в Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, както следва: 

1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна 

възраст; 

2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст; 

3. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези; 

4. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст; 

5. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо; 

6. петдесет възрастни птици независимо от вида; 

7. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида. 

Чл. 16.  (1) В селата на територията на Община Съединение е разрешено 

отглеждането на селскостопански животни от всякакъв вид за лични нужди в отделни 

постройки, построени въз основа на строително разрешение и строителни книжа 

съгласно действащото законодателство.  

(2) В град Съединение и в постройки на допълващо застрояване за отглеждане 

на домашни животни, могат да се изграждат по изключение само съобразно единен за 

зоната режим на ползване и застрояване при условията на настоящата наредба 

(приложение 1).  

(3) Отглеждането на домашни животни със стопанска цел се извършва на 

определени от Общината места.  

(4) Забранява се държането и отглеждането на домашни животни и птици за 

стопански цели  в първа зона на града.  

Чл. 17. (1) Собствениците декларират в кметствата на населените места и 

Община Съединение придобиването на селскостопански животни в срок до 3 работни 

дни за новозакупени животни и до 30 дни за новородените животни и всяка календарна 

година в срок до 31 януари.  

(2) Собствениците предоставят на ветеринарния лекар ветеринарно-медицинско 

свидетелство за новозакупените животни в срок от три дни от придобиването им.  

Чл. 18.  (1) Животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на 

Закона за устройство на територията и наредбите за неговото прилагане, Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, Закона за животновъдството, НАРЕДБА № 36 от 

21.07. 2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и 

НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 
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(2) При разполагане на селскостопански сгради следва да се съблюдават 

следните правила: 

1. помещенията за отглеждането на животни трябва да отстоят на три метра от 

оградата и на повече от шест метра от съседни жилища; 

2. за строителство на селскостопански сгради на дворищно-регулационната 

граница е необходимо наличие на изрично писмено съгласие на собственика на 

съседния имот, като сградите не могат да се разполагат на калканна стена в жилищна 

сграда в съседен урегулиран поземлен имот; 

3. не се допуска строителство на стопански сгради на улична регулация;  

4. стопанските постройки за отглеждане на домашни животни се изграждат с 

височина до 5,5 м. над прилежащия терен и до 8,5 м. до най-високата част на покрива. 

В рамките на тези височини се допуска обособяването на второ ниво за складови 

нужди.  

(3) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на 

разрешение за строеж за стопански постройки със селскостопанско предназначение и 

строежите от допълващото застрояване по чл. 44 от Закон за устройство на 

територията.  

(4) При изграждане или реконструкция на сгради за отглеждане на животни в 

помощни и лични стопанства се осигуряват следните условия: 

1. водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване, измиване 

и дезинфекция; 

2. оградени открити площи (дворове); 

3. помещения за фуражите; 

4. площадка за временно съхраняване на тор с циментова основа с наклон за 

оттичане на атмосферните води; 

5. водите от площадката по т. 4, както и от измиване на помещенията за животни 

да се отвеждат в черпателни септични ями, които се ситуират на разстояние 3 м. от 

уличната регулация, 4 м. от дворищна регулация, 15 м. от кладенец и 10 м. от жилищна 

сграда в съседен имот;  

6. при промишлено отглеждане на животни се изграждат необходимите 

пречиствателни съоръжения; 

Чл. 19. Собствениците се задължават да предоставят животните си за 

идентификация, имунизация и диагностични изследвания в сроковете, определени в 

профилактичната програма. Идентификацията и регистрацията на отглежданите 

животни в частния сектор се извършва при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 

21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 година за създаване на система за 

идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на 

Регламент (EO) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО; РЕГЛАМЕНТ 

(ЕСО ) № 1760/2000 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юли 

2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на говеда едър 

рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от него говеждо 

месо и за отмяна на Регламент на Съвета (ЕСО ) № 820/97 на Съвета; Наредба № 61 от 

09.05.2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които 

не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз; НАРЕДБА № 44 от 

20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и 

НАРЕДБА № 10 от 01.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация 

на пчелните семейства. 
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Чл. 20. Забранява се пашата на селскостопански животни на територията на 

паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, сметоразтоварища, 

стадиони и на местата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните 

административни органи. 

Чл. 21.  Кметовете на съответните населени места и райони определят със 

заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата 

за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на стопаните на 

селскостопанските животни. 

 

ГЛАВА IV 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА. 

 

Чл. 22. Кметът на общината, кметските наместници на населените места или 

упълномощени от тях длъжностни лица, са длъжни:  

1. да съгласуват дейностите по поддържане и управление на санитарно-хигиенното 

състояние в населените места, както и местоположението и изграждането на 

промишлените и лични стопанства в и извън регулацията на населените места;  

2. да следят за спазване на допустимия брой животни за отглеждане и опазване на 

околната среда. 

Чл. 23. При изпълнение на задълженията си, кметът на общината, кметските 

наместници на населените места или упълномощените от тях длъжностни лица могат 

да съгласуват действията си с органите на РЗИ, РИОСВ, ОДБХ, МВР и други органи и 

институции при необходимост. 

Чл. 24. Кметовете и кметските наместници са длъжни да: 

1. осъществяват контрол за спазване на настоящата наредба; 

2. съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, 

ограничаване и ликвидиране на болестите по животните; 

3. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и 

от комисиите по чл. 128, ал. 1 ЗВМД мерки за ограничаване и ликвидиране на 

болести по животните; 

4. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или 

ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и 

ликвидиране на болести по животните и зоонози; 

5. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по 

улиците на населените места и определят маршрута на движение на животните 

от животновъден обект и/или сборни стада по улиците на населените места; 

6. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а 

при необходимост - забраняват използването им; 

7. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци; 

8. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за 

водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани 

и/или на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, 

контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози; 

9. организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите 

безстопанствени животни, както и отговарят за състоянието на определените 

терени за загробване на труповете на животни и предприемат действия за 
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събиране и унищожаване на странични животински продукти извън обектите по 

чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а ЗВМД съгласно изискванията на 

Регламент (ЕО) № 1069/2009; 

10. организират ежегодно извършването на инвентаризация на животните в 

животновъдните обекти – лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа 

имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от 

животновъдните обекти в срок до 20 октомври;  в срок до 7 работни дни от 

извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен 

лекар, отговарящ за съответната община, и го поставят на видно място. 

Чл. 25. При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по чл. 24, 

кметовете и кметските наместници оказват съдействие и подпомагат дейността на 

ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на 

болестта, като: 

1. актуализират списъка по чл. 24, т. 10; 

2. организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на 

наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД ; 

3. осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до 

терена за загробване; 

4. под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и 

поддържането на дезинфекционни площадки на входовете и изходите на 

населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище; 

5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за 

изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по 

животните на съответната територия; 

6. съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до 

населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище; 

7. забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято 

територия е констатирано епизоотичното огнище; 

8. участват в комисиите, определени със заповед на директора на ОДБХ за 

извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на 

съответната наредба на министъра на земеделието, храните и горите; 

 

ГЛАВА VI 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И КОНТРОЛ ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл. 26.  (1) За извършени нарушения по тази Наредба на физическите лица се 

налага административно наказание „глоба“ в размер от 50 лева до 1000 лева, а на 

едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 100 

лева до 5000 лева.  

(2) Който в срок не изпълни предписания за отстраняване на 

констатираните нередности, се наказва с глоба, респективно имуществена санкция, в 

размер на предвиденото за съответното нарушение, за което е издадено предписанието.  
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Чл. 27.  (1) Нарушенията по тази Наредба се установяват от длъжностни лица, 

определени от Кмета на Община Съединение. 

(2) Длъжностните лица извършват проверки по постъпили молби, жалби 

и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и 

юридически лица. Не се извършват проверки по анонимни молби, жалби и сигнали. 

(3) В изпълнение на своите правомощия длъжностните лица могат да 

дават предписания за отстраняване на констатираните нередности, като определят 

подходящ за това срок. Предписания за едно и също нарушение се издават еднократно.  

Чл. 28. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел 

добив на суровини и храни за лична употреба. 

2. „Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел” е отглеждането на 

селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по чл. 4а, ал. 1 от Наредба № 

44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 

обекти. 

3. "Селскостопански животни" са животни, отглеждани с цел производство на 

суровини и храни от животински произход или за други селско- или 

горскостопански цели, или за работа. 

4. „Домашни любимци“ са животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека. 

5. "Идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, 

паспортни и регистрационни данни; 

6. "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат 

или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории. 

7. "Собственик на животновъден обект" е физическо лице, едноличен търговец или 

юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността и правото 

на ползване върху обекта. 

8. „Сторителни граници“ са територия, обхваната от границите на населеното място, 

определени с устройствен план, без да се включва землището. 

9. „Трансмисивните спонгиформни енцефалопатии“ (ТСЕ) са група 

невродегенеративни заболявания при животните и човека, характеризиращи се с 

дълъг инкубационен период, измерван в месеци и години, и с бавно прогресиращо и 

винаги летално завършващо развитие. Такива при животните са например 

спонгиформната енцефалопатия при говедата („луда крава“) и скрейпите при 

овцете. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, както и 

европейското право. 

§ 2. С приемането на настоящата наредба се отменя Наредба за единен режим за зоните 

за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни 

на територията на Община Съединение, приета с Решение № 96, взето с Протокол от 

25.07.2008г. на Общински съвет – Съединение.  

§ 3. Изменения и допълнения в наредбата се извършват с Наредба за изменение и 

допълнение, приета от Общински съвет. 

  

 

 Настоящата Наредба е приета с Решение №10/25.02.2021г. на Общински съвет 

- Съединение.  

 


