НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1) Тази наредба определя обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни в населените места и селищните образувания на
територията на община Бобов дол, както и ограниченията и забраните за отглеждането им.
В границите на регулация на населените места на територията на Община Бобов дол е
позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди.
Максималният допустим брой селскостопански животни, които могат да се отглеждат за
лични нужди в границите на регулация на населените места, по видове, е определен в
Приложение 1, неразделна част от тази наредба. Отглеждането на селскостопански
животни за стопански цели на територията на община Бобов дол се извършва извън
границите на регулация на населените места, съгласно разпоредбите на Наредба № 44 от
20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
(2) Наредбата не се отнася за отглеждане на животни – компаньони и лицензирани
приюти за безстопанствени животни.
РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
Чл. 2. Кметът на община Бобов дол и кметове на населените места в общината:
1. Съдействат за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестите по животните;
2. Районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а
при необходимост - забраняват използването им;
3. Предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
4. Организират събирането на умрелите безстопанствени животни;
5. Предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за
водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по
държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на
болестите по животните;
6. Предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците
на населените места;
7. Определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на
насе-лените места.
Чл. 3. Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица
осъществяват контрол при отглеждането на селскостопански животни за:
1.Спазване на допустимия брой селскостопански животни за отглеждане в регулация
на населените места;
2.Опазване на общински територии от замърсяване вследствие отглеждане на
селскостопански животни;
3.Недопускане на дискомфорт на жителите и гостите на Община Бобов дол;

Чл. 4. При изпълнение на задълженията по чл. 3 от настоящата наредба, Кметът на
общината или упълномощени от него длъжностни лица съгласуват действията си с
органите на РЗИ, РИОСВ, ОДБХ, МВР и други органи и институции, при необходимост.
РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
Чл. 5. На територията на Община Бобов дол, физическите и юридически лицасобственици на селскостопански животни са длъжни:
1. Да спазват изискванията за отглеждане на селскостопански животни, съгласно
действащото законодателство на Република България;
2. В границите на регулация на населените места да отглеждат селскостопански
животни само за лични нужди до максимално допустимия, в зависимост от вида, брой,
определен в Приложение 1 към тази наредба;
Чл. 6. Собствениците на селскостопански животни са длъжни да предоставят
животните си за идентификация по реда на ЗВМД и да регистрират в Българската агенция
по безопасност на храните /БАБХ/ животновъдните си обекти.
Чл. 7. (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в стопански
постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните,
ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответния вид животни, не
отговарят на нормативните изисквания за опазване на околната среда и които не са
регистрирани като животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(2) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти, които са
незаконни строежи по смисъла на ЗУТ или не се ползват по предназначение.
Чл. 8.(1) В населените места и селищните образувания на община Бобов дол се
разрешава отглеждането на селскостопански животни в:
1. Заварени законни или търпими по смисъла на ЗУТ стопански постройки, които
отговарят на санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания и на
нормативните изисквания за опазване на околната среда.
2. Новоизградени стопански постройки по реда на ЗУТ и съответните подзаконови
нормативни актове при спазване на санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските
изисквания и на нормативните изисквания за опазване на околната среда.
(2) Постройките за отглеждане на животни се изграждат след издадено
разрешение за строеж.
Чл. 9.(1) Постройки със селскостопанско предназначение се изграждат съгласно
определените норми както следва:
1. На 3 (три) метра от дворищно-регулационните линии;
2. На 6 (шест) метра от жилищните сгради, находящи се в дворното място, както и от
сградите от съседните имоти;
(2) При невъзможност за спазване на разстоянията по ал.1 е необходима нотариално
заверена декларация за съгласие от съседи;
(3) Стопанските сгради да се изграждат, разполагат и оборудват така, че да отговарят
на условията съгласно чл.44 и чл.45 от ЗУТ.
Чл. 10.(1) Отглеждането на животни се извършва в ограден двор, сгради или
постройки отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:
1. Водонепропускливи подове, позволяващи почистване, измиване и дезинфекция;
2. Дворове, позволяващи механично почистване и измиване;
3. Отделно помещение за фуражите;

4. Заустване на отпадните води, съобразно изискванията на нормативната уредба;
(2) Собствениците на животни са задължени да извършват ДДД (дезинфекция,
дезинсекция и дератизация) дейности на помещенията, в които се отглеждат животните и
дворовете, съгласно нормативната уредба и указанията на съответните органи.
Чл. 11 .(1) Собствениците на животни трябва да изградят торища, които да
поддържат съобразно техническите и санитарно-хигиенни изисквания на разстояние не
по-малко от 3 м. от границите на имота, като са длъжни:
1. Да изнасят ежедневно торовата маса от селскостопанската постройка на
определено за целта място в рамките на парцела, в който се отглеждат животните.
2. Да съхраняват торовата маса в завързани плътни полиетиленови торби и след
превишаване на 0.5 куб.м. да я извозват извън границите на имота на определени за целта
места или собствен имот, отстоящ на повече от 300 м извън населеното място.
(2) Задължението за изграждане и поддържане на торища в собствените имоти се
отнася и за лицата, които отглеждат животни извън регулацията на населените места в
общината.
Чл. 12. Животновъдни обекти, регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската
дейност, намиращи се в бившите стопански дворове се привеждат в съответствие с
изискванията на Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти.
Чл. 13. (1) Придвижването на селскостопанските животни до терени за паша в
землищата на населените места в община Бобов дол става само по маршрути, определени
със заповед на кмета на съответното населено място.
(2) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да осигурят
необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване при
придвижване на животните по улиците и пътищата на територията на общината (когато
липсва друга възможност за придвижване).
(3) Собствениците на домашни животни са длъжни да ги извеждат и прибират до и
от събирателните пунктове, вързани с повод. Задължават се ползвателите на сборните
пунктове за животни ежедневно да ги почистват и поддържат в приличен вид.
(4) Забранява се на физически и юридически лица, които отглеждат селскостопански
животни да замърсяват земната повърхност в населените места с оборска тор, торова
течност и животински екскременти.
Чл. 14. (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни незабавно да
уведомят за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета
на населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински продукти,
обслужващ територията на общината.
(2) Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и
кофите за битови отпадъци и съдовете за разделно събиране на отпадъци.
(3) Забранява се изхвърлянето на странични животински продукти и умрели
животни извън определените места.
Чл. 15. Клането на животни, предназначени за лична консумация от собственика
извън кланици, може да се извършва при спазване изискванията на Регламент (ЕО) №
1099/2009 на Съвета на Европейския съюз от 24 септември 2009 г., изменен с Регламент за
изпълнение 2018/723 от 16 май 2018 г. относно защитата на животните по време на
умъртвяване и Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на
животните по време на клане или умъртвяване.
Чл. 16. (1) Забранява се придвижването на неидентифицирани, съгласно
разпоредбите на ЗВМД, едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни
(ДПЖ) и свине в населените места на община Бобов дол.

(2) Забранява се движението на еднокопитни животни, използвани за животинска
тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места и републиканската пътна
мрежа без да са идентифицирани и на които не са извършени мероприятията, предвидени
в държавната профилактична програма.
Чл. 17. Забранява се:
1. Свободното пускане на селскостопански животни в строителните граници на
населените места в общината, придвижването на болни от заразни и паразитни болести
животни през населените места, освен в случаите, когато е разпоредено от ветеринарномедицинските органи.
2. Замърсяване на общински терени и площи в резултат на отглеждането на
селскостопански животни;
3. Отглеждането и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени
площи на урбанизираните територии, в това число всички паркове, градини, улично
озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на
спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на здравни заведения,
училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи.
4. Отглеждането за лични нужди на селскостопански животни в имоти, граничещи с
представителни обществени места, сгради и съоръжения.
5. Достъпа на селскостопански животни до сметища;
6. Отглеждането на селскостопански животни, пчелни семейства и птици в жилищни
сгради в режим на етажна собственост.
7. Навлизането на селскостопански животни в урегулирани поземлени имоти и
земеделски имоти.
8. Причиняване на дискомфорт на жителите на община Бобов дол, предизвикан от
отглеждане на селскостопански животни.
РАЗДЕЛ IV
ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ
Чл. 18. Животните се отглеждат и използват по начин, който съответства на тяхното
развитие и предназначение и е съобразен с физиологичните им нужди и етологични
особености.
Чл. 19. Собствениците и пастирите на животни са длъжни :
а/ да се грижат за животните и да не ги изоставят.
б/ да осигуряват на всяко животно в зависимост от вида, възрастта и породата му:
- място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му;
- необходимото пространство и свобода на движение;
- достатъчно количество храна и вода;
- свободен достъп до местата за хранене и поене;
- редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение
при заболяване и нараняване;
- подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява
замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните.
в/ предприемат мерки за предотвратяване на бягство на животните от
животновъдния обект, като по този начин предотвратяват нанасянето на щети на съседни
имоти или пътно транспортни произшествия;
г / гледачите на животни проверяват най-малко един път дневно състоянието им.
Чл. 20. Забранява се на собствениците и гледачите на селскостопански животни и
птици:
1. причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на

животни, освен при клане или самозащита
2. подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните
и физиологичните им особености.
3. връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или
наранявания.
4. отглеждането на животни при постоянна тъмнина или постоянно вързани.
5. разхождането на диви животни по улиците, с цел търговия или представления.
6. настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или на
животни от един вид, когато това може да доведе до агресивност.
7. ампутацията на опашката на едри и дребни преживни, свине и еднокопитни
животни.
8. транспортирането на животни в превозни средства, при условия, причиняващи им
болка, наранявания и страдания.
9. по време на товарене, разтоварване и придвижване животните да бъдат блъскани,
ритани, удряни, влачени, да не се мачкат, чупят и усукват опашките им.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.По смисъла на наредбата:
1."Идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка,
паспортни и регистрационни данни;
2."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.
3."Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или
настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
4. "Собственик на животновъден обект" е физическо лице, едноличен търговец или
юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността и/или правото на
ползване върху обекта.
5. "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел добив
на суровини и храни за лична употреба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 133, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
§ 2. Тази Наредба се приема с
……………………………….по Протокол №
……………../………………………….. г. на Общински съвет Бобов дол.

Приложение № 1
към Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Бобов дол
Максимален допустим брой селскостопански животни, които могат да се отглеждат за
лични нужди в границите на регулация на населените места, по видове:
№
Селскостопански животни

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Едри преживни животни (ЕПЖ), без отчитане на
приплодите им до едногодишна възраст
Дребни преживни животни (ДПЖ), без отчитане на
приплодите им до 6 (шест) - месечна възраст
Прасета
Еднокопитни, без отчитане на приплодите им до
едногодишна възраст
Зайци и техните приплоди до два месечна възраст
Птици на закрито
Птици на открито

Максимален
брой в
собствени
дворни места
извън ЦГЧ

Максимален
брой на
територията
на селата

2

3

6
2

3
5

2
10
20
10

3
10
100
80

