НАРЕДБА
за отглеждане на селскостопаски и други
животни на територията на община Сатовча

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата наредба регламентира реда, начина и условията за отглеждане на
селскостопански животни (впрегатен добитък, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци,
птици, пчели), както и на други видове животни, отглеждани със стопанска, научна, спортна цел
или като домашни животни.
Чл. 2. Според мястото на отглеждането на животните, територията на общината се
районира както следва:
1. Централни части на населените места – територията на имоти в регулационните
граници на населените места, граничещи с представителни обществени пространства и сгради и
главни пътища, които се определят по предложение на кмета на съответното населено място.
Тази зона е със специален статут по отношение на броя и видовете животни, които могат да се
отглеждат в нея.
2. Периферни части на населените места – територията в регулационните граници на
населените места в общината, без тези по т. 1.
3. Извънрегулационни части – територията, попадаща извън регулационните граници на
населените места, подходяща и предназначена за отглеждане на животни.
ІІ. ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИДОВЕ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ
ЖИВОТНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЙОНА
Чл. 3. В централните части на населените места се разрешава отглеждането на животни в
собствени парцели, така че това да не нарушава реда, хигиената и естетическия вид на
населените места.
Чл. 4 . В периферните части на населените места се разрешава:
(1).Отглеждането в собствени парцели на едър рогат добитък – до 2 броя крави с
приплодите им до 1 година.
(2) Отглеждането в собствени парцели на дребен рогат добитък (овце и кози) – до 10
броя, заедно с приплодите им до едногодишна възраст.
(3) Отглеждането в собствени парцели на впрегнат добитък (коне, магарета, мулета,
катъри) – до 2 броя с приплодите им до едногодишна възраст.
(4) Отглеждането в собствени парцели на свине за угояване – до 2 броя, свине майки – до
2 броя с приплодите им до 6 месеца.
(5) Отглеждането в собствени парцели на птици – до 10 броя.
(6) Отглеждането в собствени парцели на зайкини-майки – до 5 броя с приплодите им.
(7) Отглеждането в собствени парцели, предвидени за ниско жилищно строителство на
пчелни семейства при спазване на следните изисквания:
1. Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават
заявление за регистрация в кметството по местонахождението ми, където се води регистър на
постоянните и временни пчелини.
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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.
В населените места в имоти с ниско жилищно строителство и законно устроените имоти
извън границите на урбанизираната територия, 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 2 метра под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата
ограда.
3. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 метра от съседни
пчелини и на повече от 100 метра от републиканската пътна мрежа.
(8) Отглеждането на кучета във всички зони на общината става по ред и начин, определен
в глава ІV от настоящата наредба.
(9) Домашни декоративни животни (котки, птици, рибки, хамстери и др.), за които не се
изисква специално разрешение от РИОСВ – без ограничение.
(10) Всички останали животни, за които се изисква разрешение от РИОСВ (охлюви,
земноводни, влечуги и др.)
Чл. 5. В извънрегулационните части се разрешава:
1.Отглеждането на всички видове животни по чл. 3 и 4 – при спазване на нормативно
установените условия.
2. Отглеждането на впрегатен добитък, едър и дребен рогат добитък, свине, птици, зайци,
кошери в количества, отговарящи на потребностите на конкретното домакинство или
осигуряващи ефективната дейност на семейното земеделско стопанство (ферма), ако лицето е
регистрирано като земеделски производител и получава доходи от животновъдството.
3. Отглеждането на всички видове животни с разрешение от административните органи
(РИОКОЗ, ДВСК, РИОСВ). Изискванията към животновъдните обекти да съобразени с
действащата нормативна база, като при нужда могат да се актуализират.
4.Собствениците на животни във вилни парцели и зони за земеделско ползване се
ползват от разрешителния режим за извънрегулационните части.
ІІІ. РЕД , НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ
Чл. 6. В периферните части се забранява се забранява:
(1)Отглеждане на други селскостопански животни (освен посочените в чл. 3 и чл.4 ).
(2)Отглеждане на разрешени животни, птици, влечуги и други в мазета, тераси и тавани
на жилищни блокове. Тази забрана не важи за декоративни птици, отглеждани в кафези и
декоративни рибки.
(3)Отглеждане на животни и птици в междублоковите пространства.
(4) В периферните части се забранява отглеждането на животни и птици над посочената
бройка.
(5) Забранява се устройването на постоянни и временни пчелини 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 пчели-майки
4. Територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната
5. Разстояние, по-малко от 500 метра от химически заводи, които замърсяват въздуха с
вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал,
кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства
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6. Територия с констатирано заразно заболяване по пчелините и пчелното пило.
Чл. 7. Забранява се пашата на животни в зелените площи, в паркови площи, в детски ясли
и градини в училища, в околоболничното пространство и в околоблоковите пространства.
Чл. 8. Площите, които могат да се използват за паша, както и маршрутите за
придвижване на стадата животни до тях се определят по реда на годишен план за паша.
Чл. 9. Забранява се клането на животни за собствени нужди на домакинствата на
уличните платна, тротоари, зелени площи и други извън дворните места.
Чл. 10. Забранява се свободното пускане по улици и извън населените места на впрегатен
добитък (коне, магарета, мулета, катъри).
Чл. 11. забранява се отглеждането на свине на сметищата, както и използването за храна
на нестерилизирани кухненски отпадъци.
Чл. 12. Собствениците на селскостопански животни осигуряват място за временно
съхранение на оборския тор в собственото си или съсобствено дворно място, по начин, по който
не се допуска превишаване на пределно допустимата концентрация на вредни вещества в
атмосферния въздух в съседен жилищен имот, съгласно разпоредбите и нормите на действащото
законодателство. Допуска се оборския тор да се използва за наторяване и на собствената
земеделска земя.
Чл. 13. Забранява се изграждането и експлоатацията на животновъдни обекти в:
1.Зона “Б” на всички водоизточници за питейни и битови нужди, отстояща на разстояние
200 м. от дренажните кладенци.
2.На територията на всички природозащитни обекти и естествени местообитания на
защитени от закона растителни и животински съобщества, както и в охранителната ивица от 700
м около тях.
3.На територията на регистрираните исторически и археологически паметници на
културата.
Чл. 14. Отстоянието на стопански сгради за отглеждане на животни и птици в
регулационните граници на населените места да бъде не по-малко от:
1.Три метра от дворищната регулационна линия, при условие, че отпадните води се
отвеждат в собствения парцел.
2.Шест метра от жилищните сгради в самия парцел и съседните парцели.
3. Посочените в чл. 14, т.т. 1 и 2 отстояния могат да бъдат и други, при писмена
договореност между съседите.
Чл. 15. Условия за отглеждане на селскостопанските животни и птици:
1.Животновъдните сгради трябва да се строят, разполагат и оборудват така, че да
отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания и строителните норми.
2.Към крупните животновъдни обекти да се изграждат пречиствателни съоръжения,
пречистващи отпадните води до категорията на водоприемника.
3. Собствениците се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията, периодично
да извършват борба с гризачите, а в летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция
срещу мухите с препарати, разрешени от Министерството на здравеопазването.
4.Забранява се изхвърлянето на труповете на умрели животни и птици в контейнерите и
кофите за смет. Кметът на общината да осигури място и да изгради трупосъбирателни ями,
отговарящи на изискванията на ДВСК.
5. Сигнали за трупове на умрели животни или злонравни кучета се подават на телефона
на дежурния по общински съвет за сигурност и управление при кризи или в съответното
кметство.
ІV. РЕГИСТРАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТА
(отменен с Решение №253, Протокол №20 от 30.01.2013 година)
Чл. 16. (отм.)
Чл. 17. (отм.)
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Чл. 18. (отм.)
Чл. 19. (отм.)
Чл. 20. (отм.)
Чл. 21. (отм.)
Чл. 22. (отм.)
Чл. 23. (отм.)
Чл. 24. (отм.)
Чл. 25. (отм.)
Чл. 26. (отм.)
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V. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 27. 1. Контролът по настоящата Наредба се извършва от:
- специализираните общински органи: служба “Селско стопанство” и служба “Екология”;
- кметовете на населени места или упълномощени от тях лица.
2. Лицата по чл. 27, ал. 1 извършват проверки, в т.ч. и по сигнали на граждани, като за
целта и работата им могат да бъдат канени представители на ДВСК, РИОКОЗ, РИОСВ, РДВР и
др. За нарушенията се съставят констативни актове, наказателни постановления и на
нарушителите се налага санкция – глоба в размери по чл. 28 от наредбата.
Чл. 28. За нарушения по тази наредба могат да се налагат глоби в размер от 20 до 500 лв.
Чл. 29. Установяването на нарушенията, издаването на наказателни постановления,
тяхното обжалване и изпълнение става по реда, определен от ЗАНН.
VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Наредба № 7 за
хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и Закона за пчеларството.
§2. Наредбата е приета с Решение №286, Протокол № 43 от 31 януари 2011 година и
отменя Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата и организация на
работата и условията на отглеждане във временния приют на територията на община Сатовча,
приета с Решение №75, Протокол №9/17.07.2008 година на Общински съвет село Сатовча.
§ 3. Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на кметовете на населени места и
кмета на общината.
§ 4. Случаите, които са извън обхвата на така определените норми, относно вида и броя
на животните, сервитутните отстояния и мястото на отглеждане, да се решават съобразно
конкретните условия и действащите нормативни документи от комисия, назначена с писмена
заповед от кмета на общината или упълномощени от него лица.
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