НАРЕДБА
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И ПЧЕЛНИ
СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1.(1)Наредбата регламентира реда, начина и условията за
придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни
/впрегатен, едър, дребен рогат добитък, свине, зайци, птици, пчелни
семейства/ на територията на община Никола Козлево.
(2)Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички
физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или
управлението на фирмата е на територията на община Никола Козлево.
Чл.2.Според мястото на отглеждане, територията на общината се
районира както следва:
1.Селски райони - територията в регулация на населените места в
община Никола Козлево;
2.Територията извън регулацията на населените места.
РАЗДЕЛ ІІ
ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ
ЖИВОТНИ И УСТРОЙВАНЕ НА ПЧЕЛИНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ
РАЙОНА НА ОТГЛЕЖДАНЕ И РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА НА
ОТГЛЕЖДАНЕ
Чл.3.(1)Разрешава се отглеждането на селскостопански животни в
населените места, съгласно чл.2, т.1:
1.Eдър рогат добитък до 10 /десет/ крави, включително / техните
приплоди или телета за угояване до дванадесет месечна възраст/, свободно
отглеждане.
2.Дребен рогат добитък /овце и кози/ до 20 /двадесет/ бр.и техните
приплоди до 6 месечна възраст, свободно отглеждане.
3.Свине за угояване до 3 /три/ бр., свине майки до 2 /два/ бр. с
приплоди до 3 месечна възраст - затворено отглеждане.
4.Коне или магарета до 1 /един/ бр. и техен приплод до 1 /една/
година.
5.Свободно отглеждане на кокошки и водоплаващи до 50 /петдесет/
бр.
6.Свободно отглеждане на бройлери до 60 /шестдесет/ бр.
7.Зайци до 20 /двадесет/ бр. и техните приплоди.
8.Пчелини /пчелни семейства/ до 10 /десет/ броя.
9.Отглеждане на буби – без ограничение.
(2)Отглеждането на животни в населените места на общината в
рамките на горепосочения брой се позволява, при положение, че
използваните за тази цел сгради, отговарят на санитарно – хигиенните и
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ветеринарномедицински изисквания и отстояния заложени в българското
законодателство.
(3)На територията извън регулацията, съгласно чл.2, т.2 на
населените места се разрешава отглеждането на всички видове животни с
разрешението на съответните административни и специализирани органи
/ ОДБХ, РИОСВ / при отстояния, условия и брой отговарящ на
изискванията на всички законови и подзаконови нормативни актове.
Чл.4.Във всички населени места се разрешава отглеждането на
декоративни птици, риби и други домашни и декоративни животни, освен
ако за същото не се изисква специално разрешение, съгласно действащата
законова и подзаконова нормативна база.
Чл.5.(1)Собствениците на селскостопански животни регистрират при
ветеринарномедицинските специалисти и кметства адреса, трите имена на
собственика, вида, пола и броя на притежаваните от него всички видове
животни /едри и дребни преживни, еднокопитни животни и др./ и
настъпилите промени в числеността им в срок до 3 /три/ работни дни за
новозакупените животни и до - 7 дни за новородените животни на досега
съществуващите.
(2)Собствениците на пчелни семейства в 15- дневен срок от тяхното
придобиване подават в кметството на територията, на която е разположен
пчелина, заверена от държавен или лицензиран частно практикуващ
ветеринарно - медицински специалист декларация /образец/ с отразен в нея
регистрационен номер на пчелина.
Чл.6.(1) Месторазположението и изграждането на сгради за
отглеждане на животни да е съобразено с нормативните изисквания по
териториално и селищно устройство и други законови и подзаконови
нормативни разпоредби, а именно:
1.Стопанските сгради за отглеждане на домашни животни се
изграждат с височина до 5.0 м. над прилежащия терен и до 7.0 м. до найвисоката част на покрива.
2.Стопанските сгради могат да се изграждат на вътрешната граница
на урегулиран поземлен имот, ако калканните им стени покриват калканни
стени на заварени или новоизградени сгради в съседен имот.
3.Стопанските постройки не могат да се разполагат на калканна
стена на жилищна сграда в съседен урегулиран поземлен имот.
4.(1)Стопанските сгради не могат да се разполагат на уличната
регулационна линия или между нея и сградите от основното застроявне.
(2)При изменения в ЗУТ, касаещи /1/, последната се променя
своевременно.
(3)Отглеждането на пчелни семейства /в и извън регулацията на
населените места/ се извършва след задължителна регистрация от
ветеринарномедицинските органи на територията на общината в
обособени пчелини, които задължително са с ограда, като собственика
поставя на оградата табелка с име, адрес, брой на пчелни семейства и
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регистрационния номер на пчелина. В населените места и вилни зони,
пчелините се поставят на разстояние не по-малко от 5 /пет/ метра от
границите на съседите, ако входовете им са ориентирани към тях и на не
по–малко от 3 /три/ метра, ако входовете не са с лице към границата на
съседния имот: при наличие на плътна ограда с височина над 2 метра или
когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2 /два/ метра под
нивото на пчелина, пчелините могат да се настанят и до самата ограда.
Чл.7.(1)Отглеждането на селскостопански животни да се извършва в
сгради и постройки отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и
хигиенни норми:
1.Водонепроницаеми подове и стени - за новопостроените и
подобряване там, където е възможно, на съществуващите, позволяващи
лесно почистване, измиване и дезинфекция.
2.(1)Дворове, позволяващи лесно механично почистване и измиване.
(2)Изградено торище или изградена яма с циментирана основа с
наклон за отцеждане на тора.
(3)Торовата маса се събира ежедневно само в съоръженията по ал.2,
като същите периодично се почистват и дезинфекцират, а торовата маса се
използва по начин непозволяващ замърсяване на околната среда.
(4)Собствениците на животни се задължават:
1.Да поддържат помещенията и прилежащите към тях дворчета и
терени чисти в добро ветеринарно-санитарно състояние.
2.Двукратно месечно да извършват дезинфекция и дезинсекция на
помещенията.
3.Да предоставят животните си за идентификация, имунизация и
диагностични изследвания в съответните срокове.
4.Да придружават животните при преминаването им през населените
места.
Чл.8.Забранява се:
1.Отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и
условия неотговарящи на изискванията на чл.6 и чл.7 от тази наредба;
2.Преминаване на селскостопански животни и птици по централната
част на административния център – с.Никола Козлево, по ул.”Девети
септември” и ул.”Двадесет и трети септември”;
3.Преминаване на селскостопански животни по централните улици
на селата и покрай детски и учебни заведения;
4.Пашата на селскостопански животни и стада на територията на
паркове, градини, учебни, детски, културни и здравни заведения;
5.Изграждането на временни съоръжения за хранене и почивка на
селскостопански животни върху площи общинска или държавна
собственост в границите на населените места;
6.Изхранването на животни с не стерилизирани кухненски, битови и
други отпадъци;
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7.Изхвърлянето на торова маса в съдовете за ТБО и върху площи
общинска, държавна или частна собственост в границите на населените
места;
8.Отглеждането на животни в съсобствени парцели без писменото
съгласие на всички съсобственици.
9.Използването на превозни средства с животинска тяга без
необходимите съоръжения / престилки / за събиране на животински
отпадъци, както и да се оставят животните без надзор.
10.Забранява се причиняването на страх, нараняване, болки,
страдания, стрес или смърт на животно освен в случаите посочени в
чл.159,ал.3,чл.160, ал.2 и чл.179 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.Клането на животни да се извършва по - най бързия начин след
зашеметяване, което осигурява пълна загуба на съзнание и чувствителност
за целия период на обезкървяване. Допуска се клане на селскостопански
животни, когато се отглеждат за добив на месо, когато са лекувани от
незаразни болести без резултатно и е стопански неизгодно, за ликвидиране
на заразни болести, за религиозни ритуали на регистрирани
вероизповедания.Умъртвяване на животни се извършва по начин, който
не допуска причиняване на излишни болки и страдания.То се допуска
при:ликвидиране на заразни болести, дератизация, нападение на хора и
животни и самозащита.Практикуване на лов по ЗЛОД.Евтаназия се
допуска при:неизлечимо болни животни с необратимо патологични
изменения, причиняващи им болки и страдания; ограничаване и
ликвидиране на заразни болести;приключване на опити с животни, които
са довели до обратими патологични изменения, причиняващи на
животните болки и страдания; животни, чието поведение представлява
опасно за живота на хората.
11.Забранява се продажбата на животни на нерегламентирани
пазари.
12.Забранява се придвижването на животни от едно място на друго
без ветеринарно-медицинско свидетелство.
Чл.9.Събирането на селскостопански животни на стада за
извеждането им на паша да става на определени от кмета на кметството
места извън регулацията на населените места.
Чл.10.Труповете на умрелите селскостопански животни се предават
на Екарисажа или се загробват в трупо-събирателни пунктове и ями,
изградени върху терени извън територията на населените места и
определени от кмета на кметството.
РАЗДЕЛ ІII
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11.Актовете за установяване на нарушения се съставят от
длъжностните лица на общината - кмет на общината, кметовете и
кметските наместници на населените места, упълномощени длъжностни
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лица в общинска администрация и кметствата, органите на Полицията и
ОДБХ.
Чл.12.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления става по реда определен със
Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
Чл.13.(1)За нарушения на тази наредба се прилага глоба в размер от
50 до 250 лв., а при установено повторно нарушение – глоба от 100 до 500
лв.
(2)При установени нарушения на оставени без надзор животни по
улици и паша на селскостопански животни и стада на територията на
паркове, градини, учебни, детски, културни и здравни заведения се
заплаща глоба от 50 до 100 лв.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.1.Настоящата наредба отменя „Наредба за отглеждане на домашни
животни, на територията на община Никола Козлево”, приета от
Общински съвет- Никола Козлево с Решение № 41 по протокол №
05/16.03.2012г..
§.2.Наредбата се приема на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА,
съгласно Закона за местните данъци и такси, Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Закона за животновъдството, Закона
за пчеларството, Закона за защита на животните и Закона за устройство на
териториите.
§.3.Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на община
Никола Козлево, кметовете и кметските наместници на населените места,
упълномощени длъжностни лица в общинска администрация и кметствата,
органите на Полицията и ОДБХ.
§.4.Настоящата наредба е приета от Общински съвет – Никола
Козлево с Решение № 116 по Протокол №11 от 13.09.2012 год.
Обнародването на настоящата Наредба се извършва чрез публикуването й
в един местен ежедневник и влиза в сила 10 дни от датата на приемането и
от ОбС – Никола Козлево.
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