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РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Тази наредба урежда осъществяването на контрол върху санитарнохигиенното състояние на населените места и регламентира промишленото отглеждане и
отглеждането за лични нужди на селскостопански животни, както и взаимоотношенията
между общинската администрация, БАБХ и собствениците на селскостопански животни.
(2) Контролът се състои в определяне местоположението и изграждането на лични
стопанства; определяне на допустимия брой животни за отглеждане в населените места;
спазване на изискванията за промишлено отглеждане на селскостопански животни;
спазване на санитарно-хигиенните изисквания, определени в държавните нормативни
актове; осъществяване на превантивен контрол за незамърсяване на водите, въздуха,
почвите и биоразнообразието.
(3) Наредбата не се отнася за отглеждане на животни – компаньони и лицензирани
приюти за безстопанствени животни.
РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА И КМЕТОВЕТЕ НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Чл. 2. (1) Кметът на общината, кметовете и кметски наместници на населените места
или упълномощени длъжностни лица осъществяват контрол върху отглеждането на
селскостопански животни като:
1. Съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
2. Организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и
от комисиите по чл.128 ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност мерки за
ограничаване и ликвидиране на болести по животните;
3. Съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или
ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болести по животните и зоонози;
4. Районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при
необходимост забраняват използването им;
5. Предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
6. Организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите
безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1069/2009;
7. Организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и
предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти
извън обектите по чл.259 ал.1 и ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и
инсталациите по чл.259а от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в случаите,
определени в чл.19, параграф 1 от Регламент (ЕО) №1069/2009;
8. Предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за
водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или на
които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и
ликвидиране на болести по животните и зоонози;
9. Предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците
на населените места;
10. Определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на
населените места;

11. Поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните
кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
придвижват към регистриран животновъден обект;
12. Организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация
на животните в животновъдните обекти - лични стопанства, и изготвят списък, който
съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от
животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията
предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и го
поставят на видно място;
13. При възникване на епизоотично огнище, оказват съдействие и подпомагат
дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и
ликвидиране на болестта, като организират дейностите по загробване на труповете на
животните по реда на наредбата по чл.259, ал.3 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до
терена за загробване;
14. Под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и
поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на
чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
15. Осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение
на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната
територия;
16. Съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до
населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
17. Забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято
територия е констатирано епизоотичното огнище;
18. Участват в комисиите по чл.137 ал.14 от Закона за ветеринарно медицинската
дейност.
Чл.3. При изпълнение на задълженията по чл.2 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 ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ
ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
Чл.4. (1) Физическите и юридически лица в населените места на общината имат
право:
1. Да изграждат лични стопанства в рамките на допустимия брой селскостопански
животни.
2. Да отглеждат селскостопански животни за лични и промишлени нужди.
Чл.5. (1) Собствениците на селскостопански животни в урбанизираните територии
на населените места на община Сатовча са длъжни:
1. Да спазват изискванията за отглеждане на селскостопански животни съгласно
действащото законодателство на Република България, като предоставят животните си за
идентификация по реда на ЗВМД и регистрират в Българската агенция по безопасност на
храните животновъдните си обекти.
2. Спазват регламентирания брой селскостопански животни, които имат право да
отглеждат в урбанизираните територии на населените места.
3. Да се съобразяват с инфраструктурата на района и зоохигиенните, ветеринарномедицинските и санитарно-хигиенните изисквания.

Чл.6. (1) В урбанизираните територии на населените места на община Сатовча се
разрешава отглеждането на селскостопански животни в:
1. Заварени или търпими по смисъла на Закон за устройство на територията
стопански постройки, които отговарят на ветеринарномедицинските и санитарнохигиенните изисквания на нормативните изисквания за опазване на околната среда.
2. Новоизградени стопански постройки по реда на Закона за устройство на
територията и съответните подзаконови нормативни актове при спазване на ветеринарномедицинските и санитарно-хигиенните изисквания и на нормативните изисквания за
опазване на околната среда.
(2) Постройките за отглеждане на животни се изграждат след издадено разрешение
за строеж.
Чл.7. (1) Стопанските постройки със селскостопанско предназначение се изграждат
и разполагат, съгласно определените норми в Закона за устройство на територията и
Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в земеделски земи, без промяна
предназначението им 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.
Чл.8. (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.9. (1) Собствениците на селскостопански животни трябва да изградят торища,
които да поддържат съобразно техническите и санитарно-хигиенни изисквания на
разстояние не по-малко от 3 (три) метра от границите на имота, като са длъжни да:
1. Изнасят ежедневно торовата маса от селскостопанската постройка на определено
за целта място в рамките на парцела, в който се отглеждат животните;
2. 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 (триста) метра извън населеното място.
(2) Задължението за изграждане и поддържане на торища в собствените имоти се
отнася и за лицата, които отглеждат животни извън урбанизираните територии на
населените места в общината.
Чл.10. Животновъдни обекти, регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската
дейност, намиращи се в бившите стопански дворове се привеждат в съответствие с
изискванията на Наредба №44/ 20 април 2006 г. за ветеринарно-медицинските изисквания
към животновъдните обекти.
Чл.11. (1) Придвижването на селскостопанските животни до терени за паша в
землищата на населените места в община Сатовча става само по маршрути, определени със
заповед на Кмета на общината.

(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) 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.12. (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни незабавно да
уведомят за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета
или кметския наместник 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.
Чл.13. 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 2018г. относно защитата на животните по време на
умъртвяване и Наредба № 22/14.12.2005г. за намаляване до минимум страданията на
животните по време на клане или умъртвяване.
Чл.14. (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 Сатовча.
(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. 15. (1) 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. Отглеждането на селскостопански животни, пчелни семейства и птици в жилищни
сгради в режим на етажна собственост.
6. Навлизането на селскостопански животни в урегулирани поземлени имоти и
земеделски имоти.
7. Причиняване на дискомфорт на жителите на община Сатовча, предизвикан от
отглеждане на селскостопански животни.

РАЗДЕЛ IV
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ
Чл.16. (1) По смисъла на Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти „отглеждане за лични нужди” е отглеждането на
селскостопански животни в обем съгласно чл.4а, ал.1, както следва:
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.
(2) Обектите по ал.1 следва да отговарят на изискванията по чл.4, ал.1, т.2, т.3, т.5 и
т.6 от Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните и имат обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор.
Чл.17. (1) В урбанизираните територии на населените места на община Сатовча се
разрешава отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди, до максимално
допустимия брой в зависимост от вида, както следва:
1. Два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
2. Десет броя дребни преживни животни (ДПЖ) с приплодите им до 9- месечна
възраст;
3. Два 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.
РАЗДЕЛ V
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
Чл.18. (1) Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски
територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в
урегулирани поземлени имоти при спазване на следните изисквания:
1. Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване
подават заявление за регистрация в общината или кметството по местонахождение, където
се води регистър на постоянните и временни пчелини;
2. Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т.1 собственикът
поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), брой
на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина;
3. В населени места в имоти с ниско жилищно строителство и вилни зони пчелините
са на разстояние не по-малко от 5 метра от границата на съседа, ако входовете им са
ориентирани към него, и не по-малко от 3 метра, ако входовете не са с лице към границите
на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 метра, или когато са
разположени на склон и съседният имот е поне 2 метра под нивото на пчелина, пчелините
може да се настаняват и до самата ограда.
(2) Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
1. Разстояние, по-малко от 100 метра от административни сгради, училища, детски
градини и болнични заведения;

2. Разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за
производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
3. Разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за
производство на племенни пчелни майки;
4. Територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.
РАЗДЕЛ V
АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.19. Контрол по изпълнение изискванията на тази Наредба се осъществява от
Кмета на общината, кметове и кметски наместници на населени места и упълномощени
длъжностни лица. При установяване на нарушения, същите съставят актове за установяване
на административни нарушения.
Чл.20. (1) Контролните органи имат право да извършват проверка в недвижими
имоти, в които се отглеждат животни. В случаите на отказ от страна на собственика на
имота за извършване на проверка, се изисква съдействие на органите на РУ на МВР Сатовча.
(2) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:
1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници
за отстраняването им;
2. Съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на
Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН);
(3) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се
издават наказателни постановления от Кмета на община Сатовча;
(4) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона
за административните нарушения и наказания. Издадените наказателни постановления се
обжалват по реда на същия закон.
Чл.21. (1) На нарушителите на разпоредбите на настоящата наредба се налага глоба
от 50 до 500 лв., а при повторно нарушение глоба от 150 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец се налага имуществена санкция в размер до 5000 лв.
Чл.22. Установените в тази наредба административни наказания се налагат в случай,
че за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ
нормативен акт.

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. Наредбата е приета с Решение №………….. Протокол № …………… от ………
2020 година и отменя Наредба за отглеждане на селскостопански и други животни на
територията на община Сатовча, приета с Решение №286, Протокол №43 от 31 януари 2011
година на Общински съвет село Сатовча.
§ 3. Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на кметовете на населени места
и кмета на общината.

