ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

НАРЕДБА
№7
за животновъдната дейност на
територията на Община Дългопол
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РАЗДЕЛ І
Общи положения:
Чл.1 /1/ Тази наредба урежда правилата и нормите за отглеждане на
селскостопански животни, птици, пчелни семейства, кон, магаре и
техните хибриди и домашните животни на територията на Община
Дългопол.
/2/ Наредбата урежда правилата и задълженията
на
юридическите и физическите лица в процеса на управление на
дейностите, свързани с отглеждането на животни и птици на
територията на Община Дългопол.
/3/ Наредбата урежда глобите и санкциите за нарушаване на
фиксираните в нея правила и норми.
Чл.2 Наредбата е задължителна за населените места на територията на
Общината.Тя се отнася за всички животни, птици и пчелни семейства,
отглеждани в личните стопанства и не важи за промишлено отглеждани
животни и дивите животни.

РАЗДЕЛ ІІ
Права и задължения на общинската администрация:
Чл.3
Общинската
администрация
разработва
наредба
за
месторазположението на селскостопанските сгради за животни и птици
за парцели извън жилищните зони, съгласувано с органите за държавен
санитарен контрол.
Чл.4 Общинската администрация отрежда площадки за торища и
определя общински места за паша.
Чл.5 Общинската администрация осъществява контрол по наредбата
съвместно в ДВСК и ДСК.
Чл.6 Общинската администрация отрежда площадки по населени
места, където да бъдат загробвани животните.
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РАЗДЕЛ ІІІ
Права и задължения на собствениците на селскостопански животни,
птици и пчелни семейства:
Чл.7 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.8 Собствениците на селскостопански животни и птици са длъжни
сами да извозват отпадъците от животновъдната дейност на
определените от общинската администрация места.
Чл.9 Във връзка с предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на
болести, собствениците на селскостопански животни, птици и пчелни
семейства са длъжни да уведомят общинската администрация и
съответните държавни държавни ветеринарно-медицински органи за
заболявания по отглежданите от тях животни и в случай на смърт.
Чл.10 ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Движението в населени места без придружител на селскостопански
животни и птици.
2. Допускането на животни и птици на сметоразтоварищата.
3. Предвижване на болни или съмнително болни от зараза и паразитни
болести животни освен в случаите, когато е разпоредено от
ветеринарномедицинските органи.

-34. Изхранването на животни с нестерилизирани продукти от
животински произход, кланични и кухненски отпадъци и от
отпадъци, събирани на сметищата.
5. Изхвърляне на животински отпадъци в контейнерите и кофите за
битови отпадъци.
6. Свободно да се пускат животни и птици в паркове, училища и
детски градини.
7. Пасищно отглеждане на животни извън определените за това места.
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Чл.11 Пасищното отглеждане да става след разрешение от
ветеринарно-медицинските власти, общинските, горски органи и
собственици на земи след заплащане на съответната такса.
Чл.12 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.

РАЗДЕЛ ІV
Права и задължения на собствениците на домашни животни:
Чл.13 /1/ Собствениците на домашни животни:
1. Декларирането в общинската администрация на вида, пола и броя
на отглежданите животни да става едновременно с извършване на
годишното преброяване.
2. Представят животните си за идентификация, имунизация и
диагностични изследвания на органите по закона за ветеринарномедицинската дейност.
3. Съхраняват здравните ветеринарно-медицински паспорти на
притежаваните от тях животни.
4. Уведомяват незабавно обслужващия ги ветеринарен лекар за
промени в здравословното състояние на животните и осигуряване
на преглед.

-4Чл.14 Всеки собственик на куче е длъжен да го връзва.
Чл.15 Собственикът на кучето е длъжен да съобщава на държавните
ветеринарно-медицински органи за съмнителни признаци на бяс.
Чл.16 Собствениците на умрели животни се задължават да загробват
труповете на определените от Общината терени.
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Чл.17 Кучетата, страдащи от остри заразни болести или чието
поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на
хората и животните, по констатацията на длъжностно лице, подлежат
на безболезнено умъртвяване.

РАЗДЕЛ V
Правила и норми по териториално и селищно устройство:
Чл.18 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.19 Когато сградата е на самата граница е небходима задължителноподписана декларация от съседа.
Чл.20 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.21 Стопанските сгради не могат да се разполагат на калканна стена
на жилищна сграда в съседен парцел.
Чл.22 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.23 Второстепенните постройки в жилищната зона да са с височина
до 2,5м над прилежащия терен и до 3м до най-високата част на
-5покрива. Когато постройките се разполагат на вътрешна регулационна
линия най-високата част на покрива при калканната стена може да има
височина до 3,6м.
Чл.24 Стопанските постройки на допълващите застроявания се
изграждат съобразно Наредба №7 за хигиенните изисквания, за здравна
защита на селищната система и Наредба №2 за противопожарните
строително-технически норми.
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Чл.25 При изграждане или реконструкция на сгради и постройки за
отглеждане на селскостопански животни се осигуряват следните
условия:
1. Водопроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване,
дезинфекция и измиване.
2. Дворове, позволяващи лесно механично почистване, дезинфекция и
измиване.
3. Помещение за фуражите.
4. Торище с наклон за отцеждане на тора и циментирана основа.
5. Заустване на отпадъчните води в каналзационната мрежа с
разрешение на “ВиК” или в утаечна шахта когато няма изградена
канализация.

РАЗДЕЛ VІ
/НОВ.Приет с Решение 20-1/24.04.2009 г./
ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
Чл.26. 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.27. (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 или кози до 10 броя общо и техните приплоди до 12
месеца.
з) Пчелни кошери до 10 броя
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(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.Дългопол, може
да се разреши единствено след писмено съгласие от съседите от всички
страни на имота, Кмета на населеното място 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.

РАЗДЕЛ VІІ
/НОВ.Приет с Решение 20-1/24.04.2009 г./
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.28. Контролът по спазване на настоящата наредба се осъществява от
общинска администрация, ветеринарно-медицинските власти, органите
на санитарен контрол, Кметове и Кметски наместници на населените
места.
Чл.29. Лицата, нарушили разпоредбите на тази наредба, както и лицата,
допуснали извършването на такива нарушения, се наказват с глоба в
размер до 200 лв, а при повторно нарушение – от 50 до 500лв.
Чл.30. Нарушенията на наредбата се установяват с актове, съставени от
длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината.
Чл.31. Въз основа на съставените актове Кмета на Общината издава
наказателни постановления.
Чл.32. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда,
предвиден по Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.33. 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.
Чл.34. Освен глобите, нарушителите заплащат и разходите, свързани с
установяване и отстраняване на нарушенията.”
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 1. Наредбата се издава на основание чл.22 /1/ от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.8 от Наредба №7 за
хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и влиза в
сила след публичното й обявяване.
§ 2. Наредбата може да бъде изменена, допълнена или отменена с
решение на Общински съвет гр.Дългопол.
§ 3. Ежегодно да се внася отчет в Общинския съвет.
§4. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Дългопол с
решение №14-2 / Протокол №14 от 23.02.2001г.
Раздел VІ-отменен с Решение №20-1/24.04.2009 г.
Нов Раздел VІ и Раздел VІІ - приети с Решение №20-1/24.04.2009 г.

Председател на ОбС:_________
/Ферхан Хасан/
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