
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 48  

По протокол № 7 от 25.06.2020г. 

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане 

на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община 

Никола Козлево.  

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 4а 

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

животновъдните обекти, при спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77, и чл. 79 

от АПК, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни 

животни, птици и пчелни семейства на територията на община Никола Козлево, както 

следва: 

1.1. В раздел първи, общи положения, чл. 1, ал. 2 се изменя както следва: 

 Било: Чл. 1. (2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат: 

1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до: 

а) три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст; 

б) десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст; 

в) пет прасета за угояване; 

г) три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст; 

д) десет зайкини с приплодите; 

е) 100 възрастни птици; 

ж) 150 бройлера или подрастващи птици от други видове; 

2. при пасищно отглеждане на местни породи (автохтонни) едри преживни 

животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни, въведени в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на 

храните (БАБХ); 

3. при целогодишно пасищно отглеждане на месодайни породи ЕПЖ и/или 

ДПЖ; 

4. за животновъден обект - пасище. 

 Става: Чл. 1. (2) В личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат 

за лични нужди до: 

 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. 

1.2. В Раздел първи, Общи положения в чл. 1 се добавя нова алинея 3 със 

следният текст: 

 Ал. 3. “Обектите по ал. 2 следва да отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 

3, 5 и 6 от Наредба № 44 от 20.04.2006г. на МЗГ и имат обособено място за съхранение 

и обеззаразяване на тор.“ 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg


§ 6. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение №  48 по Протокол 

№ 7 от 25.06.2020г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата на 

влизане в сила на Решението. 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 25.06.2020г. Протокол № 7, т. 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                           

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                    /Нурай Ферудин Реджеб/ 

 


