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РАЗДЕЛ І
Общи положения:
Чл.1 /1/ Тази наредба урежда реда и условията при отглеждане на
селскостопански животни, птици и пчелни семейства, на
територията на Община Завет.
/2/ Наредбата урежда правилата и задълженията
на
юридическите и физическите лица в процеса на управление на
дейностите, свързани с отглеждането на животни, птици и пчелни
семейства на територията на Община Завет.
/3/ Наредбата урежда глобите и санкциите за нарушаване на
фиксираните в нея правила и норми.
Чл.2 Наредбата е задължителна за територията на Общината.Тя се
отнася за всички животни, птици и пчелни семейства, отглеждани в
личните стопанства в и извън регулация на населените места и не
важи за дивите животни.

РАЗДЕЛ ІІ
Права и задължения на Кмета на Община Завет и
Кметовете на населените места
Чл.3 Кметът на общината, кметът на населеното място или
упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват контрол при
отглеждането на животни чрез :
1. Осъществяване на контрол на допустимия брой животни
отглеждани в населените места;
2. Прилагането на екологосъобразни и хигиенни решения за
третиране на животинските отпадъци;
3. Изграждане и разполагане на помощните и лични стопанства в
и извън регулацията на населените места;
4. Недопускане състояние на дискомфорт на жителите на
общината.
Чл.4 Кметът на общината, Кметовете на кметствата и
упълномощените длъжностни лица в общинската администрация
оказват съдействие при извършване на съвместни проверки с
органите на РИОКОЗ, РИОСВ, Районната ветеринарно-медицинска
служба.
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Чл.5 Кметът на общината определя със заповед общински места за
паша, маршрутите за придвижване на животните до тях, както и
пунктовете за събирането им и местата за депониране на тора,
когато това се прави извън личния двор на собствениците на
селскостопанските животни.

РАЗДЕЛ ІІІ
Права и задължения на собствениците на
селскостопански животни, птици и пчелни семейства
Чл.6 Собствениците на селскостопански животни, птици и пчелни
семейства са длъжни да опазват здравето на животните и птиците и
да предпазват хората от болести, както и да опазват околната
среда.
Чл.7 (1) Стопаните на селскостопански животни осигуряват места в
своя двор за временно съхранение на оборска тор. Тора се изнася
минимум два пъти в месеца, а през летния сезон минимум веднъж
седмично. Депонирането на тора да се извършва извън регулацията
на населеното място по указания на кмета на населеното място.
Допуска се временно депонирането на тора да се извършва и на
собствени на домакинството места, отстоящи на повече от 300
метра извън населеното място.
(2) Стопаните на селскостопански животни са длъжни да не
замърсяват с животински отпадъци улиците, тротоарите и други
места за общественно ползване
Чл.8 (1) Площадките, на които се съхраняват животински отпадъци
и отпадъчните води от животновъдството не трябва да създават
възможности за отделяне на отровни и вредни вещества в
атмосферния въздух, и проникване на същите в почвата и особено в
подпочвените води;
(2) В дворовете без канализация отпадъчните води от
животновъдството трябва да се отвеждат в септични ями, които са
на разстояние в 3 м от улична регулация, 4 м от дворищна
регулация и 15 м от кладенец.
Чл.9 Събирането на селскостопански животни на стада за
извеждането им на паша да става на определените от кмета на
населеното място извън регулацията на населените места.
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Чл.10 ЗАБРАНЯВА

СЕ:

1. Движението в населени места без придружител на
селскостопански животни и птици;
2. Свободно да се пускат селскостопански животни и птици в
паркове, училища, детски градини, културни и здравни заведения
и на местата, допълнително забранени за паша с разпореждане
на местните административни органи.
3. Държането и отглеждането на птици в мазета, гаражи и открити
тераси в сгради в режим на етажна собственост и прилежащи
части на сградите в режим на етажна собственост без писмено
съгласие на живеещите на адреса удостоверено с протокол от
Общото събрание;
4. Изхвърляне на животински отпадъци в контейнерите и кофите за
битови отпадъци.
5. Изхвърлянето и съхраняването на животински отпадъци върху
общински терени и отвеждането на отпадъчните води от
животновъдството извън септични ями.
6. Пасищно отглеждане на животни извън определените за това
места.
7. Предвижване на болни или съмнително болни от зараза и
паразитни болести животни освен в случаите, когато е
разпоредено от ветеринарномедицинските органи.
Чл.11 Предвижването на животни до пазари, кланници, изложби,
състезания и други животновъдни обекти и населени места се
извършва с ветеринарно-медицинско свидетелство, а за едрите
преживни и еднокопитни животни и свидетелство за собственост и
здравен ветеринарно-медицински паспорт.
Чл.12 (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни
да ги извеждат и прибират до и от събирателните пунктове,
определени със заповед на Кмета на общината.
Чл.13 (1)Собствениците са длъжни ежемесечно да дезинфекцират
помещенията, периодично да извършват борба с гризачите, а в
летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и
дератизация с препарати, разрешени
от Министерството
на
здравеопазването и МОСВ.
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РАЗДЕЛ ІV
Допустими норми за брой и вид на отглежданите
селскостопански животни
Чл.14 Според мястото на отглеждане на селскостопански животни,
територията на общината се районира както следва:
1.
територия в регулацията на населените места.
2.
територия извън регулацията на населените места.
Чл.15 (1) Разрешеният брой отглеждани селскостопански животни и
птици в урегулиран поземлен имот (УПИ) или реално обособена
част от УПИ, при спазване на санитарно-хигиенните изисквания, е
както следва:
а) едър рогат добитък - до 3 броя и техните приплоди до 18
месеца;
б) свине за угояване до 5 броя;
в) свине майки до 2 броя и техните приплоди до 2 месеца;
г) коне или магарета - до 2 броя и техните приплоди до 1
година;
д) птици на открито до 100 броя;
е) зайци до 30 броя и техните приплоди;
ж) овце и/или кози до 10 броя общо и техните приплоди до 12
месеца.
(2) отглеждането на по-голям брой животни от цитираните в
ал. 1 става след писмено съгласие от съседите от всички страни на
имота и Кмета на населеното място.
(3) Отглеждането на по-голям брой животни от цитираните в
ал.1, в близост до учебни заведения и централната част на гр.Завет,
може да се разреши единствено след писмено съгласие от съседите
от всички страни на имота, Кмета на общината и Директора на
съответното учебно заведение (при близост до учебно заведение).
(4) На територията извън регулация на населените места се
разрешава отглеждането на селскостопански животни при
отстояния, условия и брой отговарящи на изискванията на Наредба
№ 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната
среда, Наредба № 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти и другите законови и
подзаконови нормативни актове.
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РАЗДЕЛ V
Устройване на пчелини в зависимост от района на
отглеждане и ред, начин и условия на отглеждане
Чл.16 (1) Реда и условията за устройване на пчелини в зависимост
от района на отглеждане са уредени в Закона за пчеларството и
подзаконовите нормативни актове.
(2) Собственици на пчелни семейства в 15- дневен срок от
тяхното придобиване подават Заявление в община/кметство, на
територията на което е разположена пчелина, и представят
декларация / образец / от държавен или лицензиран частно
практикуващ ветеринарно-медицински специалист с отразен в нея
регистрационен номер на пчелина.
(3) Разрешеният брой отглеждани Пчелни семейства в
урегулиран поземлен имот (УПИ) или реално обособена част от
УПИ, е до 5 броя.
Чл.17 (1) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в
обособени пчелини, които задължително са с ограда, като
собственикът поставя на оградата табелка с името си, адрес, брой
на пчелните семейства и регистрационния номер на пчелина.
(2) В населените места и вилни зони пчелините са на
разстояние не по-малко от 5 м. от границите на съседа, ако
входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м. , ако
входовете не са с лице към границите на съседния имот; при
наличието на плътна ограда, висока над 2 м., или когато са
разположени на склон и съседния имот е поне 2 м. под нивото на
пчелина, пчелините могат да се настаняват и до самата ограда.
(3) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на
повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от
републиканската пътна мрежа.
Чл.18

ЗАБРАНЯВА СЕ:

(1) Отглеждането на пчелни семейства в населените места
за повече от посочения допустим брой в чл.16, ал.3
(2)Търговията и превозването на пчелни майки, семейства и
рояци без ветеринарномедицинско свидетелство за здравословно
състояние.
(3) Устройването на постоянни и временни пчелини на:
• разстояние, по-малко от 100 м от административни
сгради, училища, детски градини и болнични заведения;
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• разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани
племенни пчелини за производство на елитни пчелни
майки и резерватни пчелини;
• разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани
репродуктивни пчелини за производство на племенни
пчелни майки;

РАЗДЕЛ VІ
Правила и норми по териториално и селищно
устройство:
Чл.19 (1) Правилата и нормите по териториално и селищно
устройство са цялостно уредени в Закона за устройство на
територията и неговите подзаконови нормативни актове.
(2)Сградите
и
постройките
на
застрояване
/за
селскостопански дейности-отглеждане на селскостопански животни
животни и птици/ да са на разстояние не по-малко от 3 м от
вътрешните регулационни линии.
Чл.20 Когато сградата е на самата граница
задължително-подписана декларация от съседа.

е

небходима

Чл.21 Сградите и постройките на допълващото застрояване не
могат да се разполагат на уличната регулационна линия или
навътре от нея пред сгради на основното застрояване.
Чл.22 Стопанските сгради не могат да се разполагат на калканна
стена на жилищна сграда в съседен парцел.
Чл.23 Стопанските сгради в селата да се изграждат на височина до
5,5м над прилежащия им терен и до 8,5м до на-високата част на
покрива.
Чл.24 Второстепенните постройки в жилищната зона да са с
височина до 2,5м над прилежащия терен и до 3м до най-високата
част на покрива. Когато постройките се разполагат на вътрешна
регулационна линия най-високата част на покрива при калканната
стена може да има височина до 3,6м.
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РАЗДЕЛ VІІ
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл.25 При подадени писмени сигнали за нарушения по настоящата
наредба в съсобствен имот или в етажна собственост, се извършва
съвместна проверка от общинската администрация и съсобственика
или председателя на етажна собственост, в присъствието на
извършителят или собственика на животното
Чл. 26 Лицата, нарушили разпоредбите на тази наредба, както и
лицата, допуснали извършването на такива нарушения, се наказват
с глоба в размер от 50 до 200 лв, а при повторно нарушение – от
100 до 500лв.
Чл.27 Нарушенията на наредбата се установяват с актове,
съставени от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета
на Общината.
Чл.28 Въз основа на съставените актове Кмета на Общината или
упълномощен заместник кмет издава наказателни постановления.
Чл.29Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват по
реда, предвиден по Закона за административните нарушения и
наказания.
Чл.30 Нарушението е повторно, когато е извършено до една година
от влизането в сила на наказателното постановление, с което
нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината
или определени от него лица.
§ 2. Тази Наредба се приема на основание чл.22 (1) от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Правилника за
приложение на ЗВМД (ППЗВМД), Закона за животновъдството и
Закона за устройство на територията.
§ 3. Наредбата може да бъде изменена, допълнена или отменена с
решение на Общински съвет гр.Завет.
§4. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Завет с
решение № 276 по Протокол № 41/07.10.2010г.
§5. Наредбата влиза от 01.11.2010г.

Председател на ОбС:_________
/Мехмед Хасан /
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