НАРЕДБА
ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1)Тази Наредба урежда и определя обема на животновъдната дейност и местата
за отглеждане на селскостопански животни в населените места на територията на
Община Полски Тръмбеш.
(2) С наредбата се определят ветеринарномедицинските и зоохигиенните изисквания
към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни.
(3) С наредбата се регламентират задълженията на собствениците или ползвателите на
животновъдните обекти.
(4)Наредбата не се отнася за отглеждане на животни–компаньони, пчелни семейства,
лицензирани зоопаркове и лицензирани приюти за безстопанствени животни.
Чл.2 Наредбата регламентира реда и условията за отглеждане на селскостопански
животни на територията на Община Полски Тръмбеш, както и взаимоотношенията
между общинската администрация, собствениците на животни и институциите имащи
отношение по отглеждането на животни в лични стопанства или промишлени
животновъдни ферми.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ИКМЕТОВЕТЕ/КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Чл.3 Кметът на Общината, кметът/кметския наместник на населеното място или
упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват контрол при отглеждането на
животни като:
1.Местоположение и изграждане на животновъдни обекти.
2.Спазване на допустимия брой селскостопански животни за отглеждане
вживотновъдни обекти – лични стопанства.
3.Опазване на общински територии от замърсяване вследствие отглеждане на
селскостопански животни;
4.Спазване на санитарно - хигиенните изисквания определени в държавните
нормативни актове;
5.Недопускане на дискомфорт на жителите и гостите на Община Полски Тръмбеш.

Чл.4 Кметът на Общината, кметовете на населените места или упълномощени от тях
длъжностни лица са длъжни да:
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 постоянно действащата епизоотична комисия, създадена със заповед на кмета на
Община Полски Тръмбеш, 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 зоозони.
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 2 и инсталациите по чл. 259а от ЗВМД, 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.
Чл. 5 При изпълнение на задълженията по чл. 4 от настоящата наредба, Кметът на
общината или упълномощени от него длъжностни лица съгласуват действията си с
органите на РЗИ гр.В.Търново, РИОСВ гр. В.Търново, ОДБХ гр. Велико Търново, ОД
на МВР гр. В.Търново и други органи и институции, при необходимост.
РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.6 Физическите и юридическите лица в населените места имат право да отглеждат
селскостопански животни на територията на Община Полски Тръмбеш, при спазване на
действащото законодателство на Република България и условията в тази наредба.
Чл. 7(1) Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти, за
отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Полски Тръмбеш,
са длъжни да регистрират животновъдните обекти, като:

1. Животновъдните обекти със стопанска цел се регистрират по реда на чл. 137, ал.
1 - 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и се вписват в регистъра по
чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
2. Животновъдните обекти – лични стопанства се регистрират по реда на чл. 137,
ал. 11 - 17от Закона за ветеринарномедицинската дейност и се вписват в
регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Отглеждането на селскостопански животни за стопански цели на територията на
Община Полски Тръмбеш се извършва извън жилищните територии на населените
места
при
спазване
разпоредбите
на
Наредба
№44/20.04.2006г.
за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, и след издаване на
удостоверение за регистрация на животновъдния обект от директора на Областна
дирекция за безопасност на храните, гр. Велико Търново по реда на чл. 137, ал. 1 – 6 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 8 Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти, за отглеждане
на селскостопански животни на територията на Община Полски Тръмбеш, са длъжни
да спазват регламентирания брой животни, както следва:
В животновъдните обекти – лични стопанства на физически лица се отглеждат
за лични нужди до:
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;
5.петдесет възрастни птици независимо от вида;
6.сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
Чл. 9 Животновъдните обекти да се изграждат според вида на животните и целта, за
която се отглеждат, съгласно изискванията в Наредба №44 от 20.04.2006г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
Чл. 10 Животновъдните обекти според вида на животните и целта, за която се
отглеждат трябва да включват съответните мерки за биосигурност съгласно чл. 4, ал. 1
отНаредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти.
Чл. 11 В населените места и селищните образувания на Община Полски Тръмбеш се
разрешава отглеждането на селскостопански животни в:
1. Заварени законни или търпими по смисъла на Закона за устройство на
територията стопански постройки за отглеждане на животни, които отговарят на
санитарно-хигиенните,
ветеринарномедицинските
изисквания
и
на
нормативните изисквания за опазване на околната среда.

2. Новоизградени стопански постройки за отглеждане на животни по реда на
Закона за устройство на територията и съответните подзаконови нормативни
актове при спазване на санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските
изисквания и на нормативните изисквания за опазване на околната среда.
Чл. 12 (1) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на
селскостопански животни осигуряват места в своя имот за временно съхранение и
обезвреждане на оборската тор, като площадката за съхранени. Торта се изнася
минимум три пъти в месеца, а през летния сезон минимум веднъжседмично.
(2)Площадките, на които ще се съхранява оборски тор и отпадъчните води от
животновъдния обект, не трябва да създават възможности за отделяне на отровни и
вредни емисии в атмосферния въздух, и проникване на същите в почвата и особено в
подпочвените води.
(3) Собствениците на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански
животниса длъжни да не допускат натрупването на оборски тор в постройките за
отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ.
Чл.13 Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни да се
грижат за здравето на животните си, да ги предпазват от болка и страдание, да не ги
изоставят и да ги отглеждат така, че да бъдат спазени всички условия за хуманно
отношение към животните, условията на Закона за защита на животните и Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Чл.14 Собствениците на селскостопански животни се задължават да дезинфекцират
помещенията, периодично да организират борба срещу гризачите, а в летния сезон
ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени от
Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите,
Българска агенция по безопасност на храните.
(1) Маршрутът за извеждане на паша на животните от обектите – лични стопанства се
определя със Заповед на кмета на населеното място.
(2) Всеки собственик на селскостопански животни е длъжен при извеждане на
животните на паша да спазва определения маршрут.
(3)Всеки собственик на селскостопански животни е длъжен да опазва от замърсяване
обществени терени и улици при извеждането им на паша.
(4) При допуснато замърсяване на обществени терени, улици и тротоари собственикът
на селскостопански животни е длъжен да почисти за собствена сметка.
Чл.15 Всеки собственик на животновъден обект - лично стопанство трябва да има:
1. Регистрация /номер на животновъден обект/ по реда на Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
2. Сключен договор с ветеринарен лекар за извършване на мероприятия,
предвидени в държавната профилактична програма.
3. Дневник за вписване на всички проведени лечебно-профилактични
мероприятия;

4. Регистър на животните в животновъдния обект, в който се вписват
новородените, закланите, умрелите, продадените и придобитите животни. За
всяко новозакупено, заклано и новородено животно, личните стопани
уведомяват обслужващия ги ветеринарен лекар в срок от 3 дни.
Чл. 16 Стопаните трябва незабавно да уведомяват за умрели животни ветеринарния
лекар, обслужващ животновъдния обект и обекта за обезвреждане на странични
животински продукти, обслужващ територията на Общината. Умрелите животни и
птици от личните стопанства се обезвреждат в екарисаж. При липса на действащ
екарисаж, собствениците на селскостопански животни подават заявление по образец до
кмета на общината, че желаят труповете на животните да бъдат обезвредени по реда на
Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти
и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите,
регистрирани в РВМС. След разглеждане на заявлението, комисия към Общината
определя терен и метод за обезвреждане на труповете.
Чл.17 Забранява се:
1. Изхвърляне на отпадъци от животновъдството на неразрешени за това места;
2. Движението на животни без придружител в населените места.
3. Замърсяване на общински терени и улици за обществено ползване с отпадъци от
животните (фекалии).
4. Пасищно отглеждане на свине.
5. Пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини,
училища, културни и здравни заведения, сметища, сервитута на пътищата,
допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни
органи места, както и безстопанственото им пускане в границите на населеното
място.
6. Клане на животни в личните стопанства за търговия и снабдяване на
обществените заведения.
7. Клането на животни за собствени нужди на домакинствата на уличните платна,
тротоари, зелени площи и др., извън имотите.
8. Депонирането на оборска тор в чертите на населеното място.
9. Отглеждането на животни в съсобствени парцели без писменото съгласие на
всички съсобственици.
10. Отглеждането на животни в имоти, намиращи се в близост до паметници на
културата.
11. Отглеждането на животни в имоти на територията на гр. Полски Тръмбеш ,
които граничат с туристически обекти /хотели, мотели, туристически хижи,
ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафесладкарници и барове, музеи, паметници на историческото наследство, културни
институти, защитени местности и природни забележителности/.
12. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на битови отпадъци и върху
площи, общинска или държавна собственост в границите на населените места.

РАЗДЕЛ IV
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18 Наказва се с глоба от 50 до 500 лева, собственик на селскостопански животни,
който:
1. Отм.Р№212/22.12.2020г.
2. Не поддържа помещенията и прилежащите към тях дворове и терени чисти, в
добро хигиенно състояние.
3. Натрупва оборска тор в постройките за отглеждане на селскостопански животни
и прилежащата към тях свободна дворна площ.
4. Допуска замърсяване на улици и обществени терени.
5. Изхвърля отпадъци от животновъдната дейност на неразрешени за това места.
6. Изхвърля торова маса в съдовете за събиране на ТБО и върху площи,
общинска или държавна собственост в границите на населените места.
7. Оставя селскостопански животни без надзор в населените места.
8. Нарушава определения маршрут за извеждането им на паша.
9. Пуска животните на паша в паркове, градини, училища, културни и здравни
заведения, сметища, сервитута на пътищата, общински и държавни урегулирани
имоти.
10. Извършва клане на животните на уличните платна, тротоари, зелени площи и
др., извън имотите.
11. Отглежда селскостопански животни в жилищни постройки.
Чл. 19 Отм.Р№212/22.12.2020г.
Чл. 20 Наказва се с имуществена санкция от 200 лева до 2000 лева юридическо лице
или едноличен търговец, който:
1. Допуска замърсяване на улици и обществени терени.
2. Изхвърля отпадъци от животновъдната дейност на неразрешени за това места.
3. Оставя селскостопански животни без надзор в населените места.
4. Натрупва оборска тор в постройките за отглеждане на селскостопански животни
и прилежащата към тях свободна площ.
5. Пуска животните на паша в паркове, градини, училища, културни и здравни
заведения, сметища, сервитута на пътищата.

Чл. 21(1) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция се удвоява.
(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на
наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия
вид.

РАЗДЕЛ VI
КОНТРОЛ
Чл.22 Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Кметът на Община
Полски Тръмбеш, кметовете на населени места, кметски наместници или
упълномощените от тях длъжностни лица.
Чл.23 (1)Нарушенията на разпоредбите на тази Наредба се констатират с констативен
протокол.
(2)На нарушителите се издават еднократно предписание с фиксиран срок за изпълнение
или акт за установяване на извършено административно нарушение.
(3)Актовете за установяване на административно нарушение, предписанията и
констативните протоколи се съставят от Кмета на Общината, кметовете на кметства и
упълномощени от Кмета на общината длъжностни лица от състава на общинската
администрация.
(2)Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
(3)Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено
от него длъжностно лице.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.По смисъла на тази Наредба:
1. „Селскостопански животни“ са едри преживни животни, дребни преживни животни,
свине, еднокопитни животни, зайци, пчели, птици и риби, отглеждани и развъждани за
производство на животински продукти, други селскостопански цели или за трудова
дейност.
2. „Животновъден обект“ е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат
селскостопански животни.
3. „Лично стопанство“ е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел
добив на суровини и храни за лична консумация в обем съгласно чл. 4а, ал. 1 от
Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти.
4. „Зоохигиени изисквания“ са изисквания за опазване здравето на животните и
гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на условия за отглеждане и
хранене, съответстващи на техните физиологични нужди.
5. „Животновъден обект с промишлен характер“ е обект, в който се отглеждат животни
над определеният брой, посочен в чл. 4а от НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
§ 2 Срокът, в който съществуващите животновъдни обекти трябва да се приведат в
съответствие с тази наредба, е 6 месеца от влизането ѝ в сила.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на
селскостопански животни на територията на Община Полски Тръмбеш се издава на
основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка
с НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти
§ 4.Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината и кметовете/кметските
наместници на населени места.
§ 5. Наредбата е приета с Решение №199 по Протокол №13 от 26.11.2020г., Изм. и
доп.Р№212 по Протокол №14 от 22.12.2020г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш.
§6 Настоящата наредба отменя Раздел II „Селскостопански животни“ от Част 7 от
Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Полски Тръмбеш,
приета с Решение № 395 от 30.04.2009г. на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш.
§ 7. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази
Наредба да се извърши в срок от шест месеца от влизането й в сила.

Маринета Йорданова
Председател на Общински съвет
Полски Тръмбеш

