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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата 
за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,   

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл.133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) 
Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за 
отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на 
територията на съответната община. 
        Към момента в община Завет има действаща Наредба № 23 за обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на община Завет, (приета с решение № 412 по протокол № 38/31.01.2019 г. на 
Общинския съвет – Завет) която не е актуална, поради извършените многобройни 
промени в законодателството в тази област. Променени са много разпоредби от Закона за 
ветеринарномедицинските дейности, Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. В този си вид 
наредбата на Общинския съвет противоречи на извършените промени в посочeните 
нормативни актове. 

С оглед на обстоятелството, че промените са многобройни и важни е необходимо 
действащата наредба да бъде отменена и да бъде приета нова наредба, която да е 
изработена в съответствие със сегашно действащите разпоредби на нормативните актове 
от по-висока степен. 

На общинските съвети е  вмененото задължението да определят с наредба обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла 
на Закона за животновъдството на територията на съответната община, което  налага 
изработването и приемането на настоящия проект на Наредба за обема на животновъдната 
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община 
Завет. 
 
       І. Причини, налагащи приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет: 
       Освен горепосочените, причините по които се  налага да се приеме наредбата е 
необходимостта от създаване на правна уредба на местно ниво, с което да се защитят 
правата на заинтересованите страни и да се създаде ясен ред на необходимите действия, 
които трябва да се извършват във връзка с отглеждането на животни и пчели на 
територията на община Завет.  
 Проектът на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане 
на селскостопански животни на територията на община Завет е разработен в изпълнение 
на чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. изм. и доп., ДВ, бр. 17 
от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.); чл. 8, чл. 26, ал. 3, и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона 
за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от АПК. 
 



 
            ІІ. Цели, които се поставят с предложения Проект са: да се създадат условия и 

предпоставки за устойчиво и хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на 
околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и 
контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи, за 
спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи 
отношенията в сферата на животновъдството. Постигане на публичност и прозрачност на 
информацията. 

 
             ІІІ. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата:  
  Предложеният проект не изисква допълнителни средства за настоящата и 

следващите бюджетни години. 
 
             ІV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: 
  С приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет се постига 
обективност, прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната 
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
Общината. 

 
V.Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз. 
Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт по Закона за 

Ветеринарномедицинската дейност и съответствието му с правото на Европейския съюз е 
предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с 
регламентите и директивите, относими към тази материя. 
 

Настоящият проект в съответствие с изискванията на чл. 26, ал.2 от Закона за 
нормативните актове, е публикуван в Интернет страницата на Община Завет на 01.07.2020 
г. 
 

 Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет – Завет да разгледа следния 
проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на община Завет и да вземе следното решение 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал.3, чл.77, чл. 80 от 
АПК, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 133, ал. 1 от ЗВМД 
Общинският съвет – Завет 
 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане 
на селскостопански животни на територията на община Завет. 

2. Настоящата Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет, влиза в сила 
след публикуването й на интернет страницата на община Завет 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

  
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 



 
 

 
Вносител, 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на община  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 



 
                                                                          Проект! 

 
Н А Р Е Д Б А 

 
ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ 

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. (1) Тази Наредба урежда обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане 

на селскостопански животни на територията на община Завет, както и реда, условията и  

изискванията за отглеждането им. 

(2) Наредбата не се отнася за отглеждане на домашни любимци, компаньони и 

лицензирани приюти за безстопанствени животни.  

 

Чл.2. Ветеринарномедицинските, включително мерките за биосигурност и зоохигиенните 

изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и 

задълженията на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти за 

изпълнение на изискванията, се уреждат съгласно Закона за ветеринарномедицинските 

дейности и Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти (Наредба № 44) и други закони и нормативни актове, регулиращи 

обществени отношения, свързани с отглеждане на животни.  

 

Чл.3. (1) В централната част на населените места на територията на община Завет в 

регулация, съгласно Приложение № 1, е забранено отглеждането на селско стопански 

животни, дори и за лични нужди в личните стопанства. 

(2) На територията на община Завет в регулация, извън тези по ал. 1, се допуска 

отглеждането на селскостопански животни за лични нужди, по ред и условия, предвидени 

в настоящата наредба. 

(3) На територията на община Завет в регулация, извън тези по ал. 1 или в нерегулация на 

разстояние до 100 метра от имот в регулация, може да се отглеждат пчели за лични нужди, 

по ред и условия, предвидени в настоящата наредба. 

(4) На територията на община Завет в регулация, извън тези по ал. 1, се допуска 

отглеждането на селскостопански животни, с изключение на пчели, за стопанско 

отглеждане, по ред и условия, предвидени в настоящата наредба. 

 

Чл. 4. (1) На територията на община Завет, в имоти извън регулация могат да се отглеждат 

селскостопански животни за лични нужди и стопанско отглеждане, по ред и условия, 

предвидени в настоящата наредба. 

(2) Не се допуска стопанско отглеждане на пчели в урегулирани поземлени имоти, както и 

на разстояние минимум от 100 метра до урегулиран поземлен имот. 

 

 



 
ГЛАВА ВТОРА 

РАЗДЕЛ I 

ЛИЧНИ СТОПАНСТВА 

 

Чл.5. (1) Физическите лица могат да отглеждат в личните си стопанства за лични нужди, 

селскостопански животни, по вид и брой, 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. 

 8. 5 броя пчелни семейства (постоянни пчелини) и толкова при подвижно пчеларство при 

спазване изискванията за устройване на пчелин, съгласно на чл. 3, ал. 3. 

  

Чл. 6 (1) Личните стопанства на лицата по чл. 5, ал. 1 трябва да отговарят на изискванията 

предвидени в чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6  от Наредба № 44 и да имат обособено място за 

съхранение и обеззаразяване на тор. 

(2) Обособеното място за съхранение и обеззаразяване на тор не може да е на разстояние 

по - близо от 5 метра от съседен имот и/или съответната улица. 

(3) Местата по ал. 1 трябва да се почистват редовно, по начин осигуряващ липса на 

дискомфорт от силна миризма или замърсяване на терени и улици, засягащо съседите и 

преминаващите по улицата лица. 

(4) Пчелните семейства по чл. 5, ал. 2, трябва да отговарят на изискванията предвидени в 

Закона за пчеларството, чл. 17 от Наредба № 44. 

 

РАЗДЕЛ II 

СТОПАНСКО (ПРОМИШЛЕНО) ОТГЛЕЖДАНЕ 

 

Чл.7. (1) Отглеждането на селскостопански животни над посочените в чл. 5 брой и вид се 

смята за стопанско отглеждане. 

(2) Стопанско отглеждане на територията на община Завет могат да извършват и 

физически и юридически лица.  

(3) Отглеждането по ал. 2 се осъществява в имоти, които се намират извън регулация. 

(4) Стопанско отглеждане на селскостопански животни, с изключение на пчели, в брой по-

голям от посочените в ал. 1, се допуска след представяне на писмено съгласие, подписано 

от собственика на съседен урегулиран и/или неурегулиран поземлен имот, но не повече 

от: 

1. 10 броя едри преживни животни (ЕПЖ), в това число и приплодите им до 12-месечна 

възраст; 

2. 20 броя дребни преживни (ДПЖ), в това число и приплодите им до 9-месечна възраст; 

3. 10 броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези; 

4. 6 броя еднокопитни, в това число и приплодите им до 12-месечна възраст; 



 
5. 20 възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо; 

6. сто възрастни птици независимо от вида; 

7. сто и петдесет бройлера или подрастващи птици независимо от вида. 

 (5) Стопанско отглеждане на пчели в брой по – голям от посочените в чл. 5, ал. 2 се 

допуска само в неурегулирани имоти, които са разположени в разстояние не по-малко от 

500 метра от урегулиран поземлен имот.  

(6)  Ал. 4 се прилага, за случаите по чл. 3, ал. 4.  

 

Чл. 8. (1) В съгласието по чл. 7, ал. 4, трябва да е посочено точно броят и видът на 

селскостопанските животни, които ще се отглеждат и адреса и имената на подписалите го 

съседи. 

(2) Съгласието е редовно, когато е подписан от собственика, ползвателя или владелеца на 

съседния имот.     

(3) В случай, че в съседния имот не живее никой, съгласие от лица от този имот не се 

представя.  

(4) Когато съседен имот е общинска собственост е необходимо писмено съгласие от кмета 

на населеното място.  

(5) Кметът на населеното място може да издаде писменото съгласие по ал. 4  или 

мотивирано да откаже.  

(6) Кметът на населеното място не може да издаде писменото съгласие по ал. 4, ако липсва 

съгласие на останалите собственици на съседни урегулирани  или неурегулирани 

поземлени имоти или ако имотът по ал. 2 е в процес на отдаване под наем или в процес на 

разпореждане. 

(7) Изискванията на ал. 4 – 6 се прилагат и за кмета на община, когато имотът общинска 

собственост се намира на територията на гр. Завет. 

  

Чл.9. (1) Стопанско отглеждане на селскостопански животни, с изключение на пчели, в 

регулация на територията на община Завет в обем по - голям от посочените в чл. 7, се 

допуска само по изключение за бивши ТКСС – та и ПГЗ „Кл. А. Тимирязев“,  намиращи се 

в (урегулирани) поземлени имоти с предназначение за животновъдни обекти и които 

отговарят на всички изисквания, позволяващ спазването на изисквания към параметрите 

на жизнената среда и капацитета на обекта, съгласно вида на отглежданите животни и 

отговарят на изискванията на чл. 137, ал. 1 от ЗВМД и нормативните актове издадени въз 

основа на чл. 137, ал. 10 от ЗВМДТ. 

(2)  Чл. 7, ал. 4 и чл. 8, не се прилагат в случаите по ал. 1. 

  

Чл. 10. (1) При стопанско отглеждане в животновъден обект се допуска отглеждането на 

селскостопански животни в обем, позволяващ спазването на изисквания към параметрите 

на жизнената среда и капацитета на обекта, съгласно броя и вида на отглежданите 

селскостопански животни. 

(2) Животновъдният обект по ал. 1 трябва да отговаря на всички изисквания за отглеждане 

на съответния вид и брой на отглежданите селскостопански животни. 

(3) Собствениците на животновъдните обекти са длъжни да спазват всички изисквания за 
отглеждане на селскостопански животни, предвидени в Закона за животновъдството, 



 
Закона за ветеринарномедицинските изисквания, Закона за пчеларството и други закони, 
уреждащи обществени отношения по тази материя, както и подзаконовите нормативни 
актове, издадени въз основа на тях и настоящата наредба.  
(4) Допустимият конкретен брой за отглеждане в един животновъден обект и дали обектът 

отговаря на изискванията за отглеждане на посочените в заявлението за регистрация на 

животновъден обект по чл. 137 ал. 1 от Закона  за ветеринарномедицинските дейности 

(ЗВМД),  позволяващ спазването на изисквания за параметрите на жизнената среда и 

капацитета на обекта, съгласно вида и броя на отглежданите селскостопански животни се 

констатира при извършване на проверка от съответната комисия по чл. 137 от ЗВМД. 

 

РАЗДЕЛ III 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ 

 

Чл.11. (1) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни да 

регистрират обектите по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинските дейност. 

(2) Собствениците на пчелни семейства са длъжни да ги регистрират по реда на чл. 8 и 

следващи от Закона за пчеларството. Регистрацията се извършва, ако са изпълнени всички 

изисквания на закона, както и настоящата наредба. 

(3) На регистрация по реда на ал. 1, подлежат и личните  стопанства на физическите лица. 

(4) Редът за администрирането на подадените заявления по чл. 137, ал. 12-13, 16 от Закона 

за ветеринарномедицинските дейности се определят с вътрешни правила, утвърдени от 

Кмета на община Завет. 

(5) Редът за администрирането на подадените заявления по реда на чл. 8 и следващи от 

Закона за пчеларството се определят с вътрешни правила, утвърдени от кмета на община. 

  

Чл.12. (1) Когато по силата на нормативен акт или административен акт на държавен 

орган, е необходимо да се издаде документ от общинска администрация гр. Завет, като 

условие за регистрацията на животновъден обект по чл. 11,  документът се издава от 

Кмета на общината. 

(2) При необходимост от документ по ал. 1, собствениците или ползвателите на 

животновъдни обекти подават заявление до кмета на община, в което се посочва броя и 

вида на животните, които ще се отглеждат и прилагат копия на съответните документи по 

чл. 137, ал. 1, включително тези по т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, 

както и документ по чл. 8 от наредбата, ако разполагат с такива. 

(3) В случай, че заявлението не отговаря на условията по ал. 2, на заявителя се предоставя 

срок до 7 дни да отстрани допуснатите нередовности. 

(4) В случай, че нередовностите не бъдат отстранени в указания срок заявлението се 

оставя без разглеждане. 

 

Чл. 13. Документът по чл. 12, се издава след извършване на проверка от комисия, 

назначена със заповед на кмета на община. 

(2) Комисия, извършва предварителна проверка на съответното подадено заявление 

относно наличие на предпоставките за отглеждане  на  посочения от заинтересованите  

лица брой и вид селскостопански животни в конкретния животновъден обект, съгласно 

изискванията на настоящата наредба. 



 
(3) Комисията приключва работата си в 3-дневен срок от назначаването ѝ, като изготвя 

протокол за дейността си и дава становище да се издаде искания документ или 

мотивирано да се откаже. 

(4) Въз основа на протокола на комисията, кметът на община Завет издава или мотивирано 

отказва да издаде искания от заинтересованите страни документ.  

(5) Комисията проверява и обстоятелствата по чл. 8 от наредбата.  

(6) В случаите по чл. 8, ал. 4  от наредбата, комисията извършва проверка  на 

местоположението на имота – общинска собственост и изразява мотивирано становище за 

или против издаването на искания документ.  

(7) В правилата по чл. 11, ал. 4 и 5 могат да се предвидят и други права и задължения на 

комисията, както и реда на извършване на проверката.  

(8) Комисията извършва служебна  проверка относно това дали подписалото съгласие по 

чл. 8 лице е съсед на заявителя, съгласното данните с които общината разполага.   

 

РАЗДЕЛ IV 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА 

ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ 

 

Чл.14. (1) Собствениците на лични стопанства, освен задълженията по раздел I, са длъжни 

да: 

1. Предприемат всички необходими мерки за спазване на ветеринарномедицинските 

изисквания в животновъдния обект: 

2. Да не замърсяват пътищата; 

3. Да изчистват и дезинфекцират периодично животновъдния обект; 

4. Да предприемат мерки за недопускане на повреждане на оградите между имотите, 

причинени от отглежданите селскостопански животни; 

5. Да не допуснат отглежданите селскостопански животни да увредят да влязат в чужд 

имот. 

6. Регистрират личното си стопанство; 

7. Да спазват изискванията и реда, предвиден по тази наредба при отглеждане на 

селскостопански животни в личните си стопанства. 

8. Да не отглеждат по-голям брой селскостопански животни  от предвидените по тази 

наредба брой за съответния вид.  

9. Да предприемат всички мерки, целящи ограничаване и недопускане на заразни болести 

по отглежданите от тях селскостопанските животни. 

10. В случай, че отглежданите от тях животни причинят вреда на други лица или имоти, 

собствениците им дължат обезщетения на увредените лица по реда на Закона за 

задълженията и договорите. 

 

Чл. 15. (1) Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти за стопанско 

отглеждане са длъжни да спазват предвидените в раздел II задължения, чл.14, т. 1-5, са 

длъжни да: 

1. Регистрират животновъдния си обект; 



 
2. Да спазват изискванията и реда, предвиден по тази наредба при отглеждане на 

селскостопански животни в животновъдните си обекти; 

3. Да не отглеждат по-голям брой селскостопански животни от предвидените по тази 

наредба брой за съответния вид, съгласно капацитета на животновъдния обект;  

4. Да предприемат всички мерки, целящи ограничаване и недопускане на заразни болести 

по отглежданите от тях селскостопанските животни; 

5. В случай, че отглежданите от тях животни причинят вреда на други лица или имоти, 

собствениците им дължат обезщетения на увредените лица по реда на Закона за 

задълженията и договорите; 

6. Изпълняват задълженията си в срок и по начин, който да не нарушава 

ветеринарномедицинските  изисквания за отглеждане на селскостопанските животни.  

 

 

РАЗДЕЛ V 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 16. (1) За нарушения на разпоредбите на наредбата, се налагат следните видове 

административни наказания: 

 1. глоба - на физическите лица; 

 2. имуществена санкция - на юридическите лица и за едноличните търговци, и на 

дружества, създадени по реда на Закона за задълженията и договорите. 

 

Чл. 17. (1) Който не допусне контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не 

предостави при поискване документи или информация с цел възпрепятстване на 

проверката, се наказва с глоба от 100 до 300 лева или имуществена санкция в размер на 

500 лева. 

(2) При повторно нарушение от същия вид, размерът на глобата или имуществената 

санкция се удвоява, а при следващо нарушение санкцията е в петорен размер. 

 

Чл. 18. (1) Който наруши разпоредбите на наредбата, се наказва с глоба от 50 до 200 лева 

или имуществена санкция в размер от 100 до 300 лева. 

(2) При повторно нарушение от същия вид, размерът на глобата или имуществената 

санкция се удвоява, а при следващо нарушение санкцията е в петорен размер. 

 

Чл.19.  Който в срок не изпълни предписания за отстраняване на констатираните 

нередности, се наказва с наказанията предвидени в чл. 18. 

 

Чл. 20. (1) Предвидените в тази наредба административно-наказателни разпоредби за 

налагане на глоби и имуществени санкции за установени нарушения на наредбата от 

физически и юридически лица не се налагат, ако за същите нарушения в закон или други 

подзаконови нормативни актове също са предвидени административно – наказателни 

разпоредби, независимо от техния размер. 

Чл. 21. (1) Контролни органи по смисъла на Наредбата са длъжностни лица, определени 

със заповед на кмета на общината.  



 
(2) Длъжностни лица по смисъла на ал. 1 могат да бъдат и кметовете на кметства.  

 

Чл. 22. (1) Контролните органи по чл. 21 извършват проверка по писмени сигнали и 

жалби, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, за нарушения на  

разпоредбите на наредбата. 

(2) Анонимни писмени сигнали и жалби по ал. 1 не се разглеждат. 

(3) Контролните органи могат да се самосезират,  когато до тях достигне информация или 

факт за нарушение на разпоредбите на наредбата. 

(4) Нарушенията на наредбата се констатират от лицата по ал. 1. 

(5) При констатирано нарушение, лицата по ал. 1 издават Акт за установяване на 

административно нарушение.  

(6) В случаите по ал. 5, заедно с АУАН,  могат да издадат и предписание, ако с оглед на 

нарушението  е необходимо издаването му. В него се посочва отстраняване на 

констатираните нередности, като определят срок за отстраняването им. 

(7) Предписания за едно и също нарушения се издават еднократно. 

(8) В случаите, когато лицата по ал. 1 не са компетентни да разгледат преписката я 

препращат на компетентен орган.  

 

Чл. 23 (1) Установяването на административните нарушения, издаването на наказателни 

постановления, обжалването и изменението на същите се извършват по реда на ЗАНН.  

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощен от 

него заместник-кмет, освен ако в закон не е предвидено друго. 

(3) Размерът на глобата се определя от наказващия орган, съобразно с тежестта на 

нарушението и степента на виновност на нарушителя. 

(4) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на 

наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. 

 

 Чл. 24 (1)  Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, 

издадени за нарушения на наредбата, постъпват в приход на бюджета на общината, освен 

ако в закон не е предвидено друго. 

 

Чл. 25. За всички неуредени въпроси в тази наредба се прилагат условията на действащите 

в Република България нормативни актове в тази област. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази Наредба:  

1. "Селскостопански животни" са тези по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните 

разпоредби на Закона за животновъдството и §1, т. 15 от Наредба № 44.  

2. „Животновъден обект" е всяко място, по смисъла на §1,  т.4 от  Допълнителните 

разпоредби на Наредба № 44. 

3. „Лично стопанство" е животновъден обект, съгласно т. 47 от допълнителните 

разпоредби на Закона за животновъдството.  

4. "Зоохигиени изисквания" са изисквания по смисъла на §1,  т.6 от  Допълнителните 

разпоредби на Наредба № 44. 



 
5. „Стопанско отглеждане“ е отглеждане на животни над определения брой за лични 

нужди.  

6. „Процес на отдаване под наем или в процес на разпореждане“ е момента, в който за 

съответния общински имот е подадено заявление за отдаване или разпореждане или 

имотът е предмет на публичен търг или конкурс. 

7. „Съседни урегулирани или неурегулирани поземлени имоти“ са имотите разположени 

от четирите страни на имота, в която ще се отглеждат животните.  

8. „Лични нужди" е отглеждане на селскостопански животни по смисъла на §1, т. 41 от 

Наредба № 44.  

9. "Собственик или ползвател на животновъден обект" е физическо или юридическо лице, 

което притежава документи, доказващи собствеността или правото на ползване на обекта. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 § 1 Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Завет се приема на основание чл. 21, 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 

133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

§2.Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината и кметовете на кметства.  

§3. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба 

да се извърши в срок до 31.12.2020 г.  

§4. Настоящата наредба отменя Наредба № 23 за обема на животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет 
(приета с решение № 412 по Протокол № 38/31.01.2019 г. на Общинския съвет – Завет). 
§5. За всички неуредени въпроси в тази наредба се прилагат условията на действащите в 
Република България нормативни актове в тази област. 
 

Наредбата е приета с Решение № ……………. по Протокол  № ………….. от 

……………………  г. на Общински съвет – Завет. 

  


