ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
_____________________________________________

Н А Р Е Д Б А № 21
за реда и условията при отглеждане на
животни на територията
на Община Главиница

2017 год.
/приета с Решение № 306 по Протокол № 34/29.11.2017 г. на Общински съвет – Главиница/
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.(1). Наредбата урежда редът и условията за отглеждане на селскостопански
животни и животни - домашни любимци в населените места на община Главиница, както и
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взаимоотношенията между общинската администрация при Община Главиница, Областна
дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Силистра, неправителствените
природозащитни организации /НПО/ и собствениците на селскостопански животни.
(2). Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията
на общината, свързани с дейностите по ал.1.
Чл. 2. На територията на общината при стриктно спазване нормативната уредба по
устройството на територията и всички ветеринарномедицински и санитарно–хигиенни
изисквания за опазване на околната среда, могат да се отглеждат затворено селскостопански
животни и птици върху собствения имот .

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 3. Кметът на общината, кметът на населеното място или упълномощени от тях
длъжностни лица осъществяват контрол при отглеждането на животни чрез :
• Поддържане и възстановяване на санитарно–хигиенното състояние в населените
места;
• Изграждане и разполагане на промишлени и лични стопанства в и извън регулацията
на населените места;
Чл. 4. В централната градска част – зона 1 се забранява отглеждането на едри и дребни
преживни животни, свине, еднокопитни животни, с изключение на птици и спортни гълъби,
регистрирани в Българската федерация на гълобовъдите на спортни гълъби.
Чл. 5. В останалата част на територията на гр. Главиница, в останалите населени места
и в земите за земеделско ползване и отдих в община Главиница се разрешава отглеждането
на селскостопански животни, съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
Чл. 6. Животновъдните обекти трябва да бъдат регистрирани съгласно ЗВД. На
селскостопанските животни, отглеждани в обектите се осигуряват помещения с подходящо
оборудване, съобразено с техния вид, порода, възраст и подходяща жизнена среда и да
отговарят на изискванията на Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти.
Чл. 7. Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди се извършва в ограден
двор, в сгради и постройки, отговарящи на следните изисквания:
1.
Помещенията за отглеждане на селскостопански животни и птици се разполагат в
имота на разстояние, отговарящо на изискванията на ЗУТ за отстояние от съседни имоти и
жилищни/нежилищни сгради;
2.
Местоположението и вида на стопанските сгради за отглеждане на животни и птици
за лични нужди в урегулирани поземлени имоти се определят и съгласуват от
специализираните служби на община Главиница, съобразно Закона за устройство на
територията.
3.
Заустването на отпадни води от животновъдни постройки в канализационната мрежа
става само с разрешение на „ВиК” ООД – Силистра, изразено в писмена форма. В населените
места, където няма изградена канализация, заустването на отпадните води се извършва в
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изгребна яма или друго пречиствателно съоръжение, изградено в същия имот при спазване
на нормативните изисквания.
Чл. 8. Собствениците на животновъдни стопанства са длъжни да провеждат периодично
дезинфекционни и дератизационни мероприятия.
Чл. 9.(1). Забранява се придвижване на неидентифицирани, съгласно разпоредбите на
ЗВД, едри и дребни преживни животни в населените места на община Главиница.
(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 здравен ветеринарномедицински паспорт и нечипирани.
(3). Еднокопитни впрегнати животни да преминават през населеното място с
предпазни престилки.
Чл. 10. Забранява се отглеждането и пашата на селскостопански животни в обществени
озеленени площи на жилищни територии, в това число всички паркове, градини, улично
озеленяване, извънселищно озеленяване, гробищни паркове, на територията на спортни
обекти, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и заведения
за социални грижи.
Чл. 11.(1). Кметовете на населените места определят със заповед маршрути за движение
на животните при извеждане на паша, както и пунктовете за събирането им.
(2). Извеждането и прибирането на селскостопански животни да се извършва
през светлата част на денонощието.
(3). Направените замърсявания при прехода на животни по обществени терени
или улици в населеното място, незабавно се почистват със собствени средства от собственика
на животните.
Чл. 12. Забранява се на физически и юридически лица, които отглеждат селскостопански
животни да замърсяват земната повърхност и почвата в населените места с оборска тор,
торова течност и животински екскременти.
Чл. 13.(1). Собствениците на селскостопански животни осигуряват места в своя имот за
временно съхранение на оборската тор, като площадката за съхранение е на минимум 10
метра от жилищни сгради. Торта се изнася минимум три пъти в месеца, а през летния сезон
минимум веднъж седмично.
(2). Площадките, на които се съхранява оборски тор и отпадъчни 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, особено в подпочвените
води.
Чл. 14. Кмета на съответното населено място определя със заповед терен за
организирано временно съхранение на оборска тор, при необходимост.
Чл. 15. Стопаните трябва незабавно да уведомят за умрели животни ветеринарния лекар,
обслужващ животновъдния обект и обекта за обезвреждане на странични животински
продукти, обслужващ територията на общината. При липса на действащ екарисаж, труповете
на животните се загробват на определените за целта места.
Чл. 16. Транспортирането на животни от едно към друго населено място се разрешава
след ветеринарен преглед и придружително ветеринарно свидетелство.
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Чл. 17. Собствениците на животни носят административна отговорност при причинени щети
в имоти на други физически или юридически лица. Щетите се установяват по реда на Закона
за опазване на селскостопанското имущество, ЗАНН и други нормативни документи.
Чл. 18. Забранява се :
1. изхвърляне на отпадъци от животновъдството на неразрешени за това места.
2. оставянето на животни без надзор, както и свободното им придвижване /без придружител/
в населените места.
3. замърсяване на терени и улици за обществено ползване с отпадъци от животните
/фекалии/.
4. Достъпа на животни в зелени площи в или извън населените места.
5. Пасищно отглеждане на свине.
6. Клане на животни в личните стопанства за търговия.
7. Изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и кофите за смет.
8. Депонирането на оборска тор в чертите на населеното място.
Чл. 19.(1). Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани поземлени
имоти предвидени за ниско жилищно строителство, както и извън регулационните граници
на населените места – върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на
държавата, общината, физически и юридически лица при спазване на следните изисквания:
1.
Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване
подават заявление за регистрация в община Главиница, където се води регистър на
постоянните и времени пчелини.
2.
Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срок 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 населените места в имоти с ниско жилищно строителство и в законно
застроените имоти извън границите на урбанизираната територия, пчелините са на
разстояние не по-малко от 3 метра от границите на съседа, ако прелките на кошерите
са насочени към него не по-малко от 5 метра.
(2). Постоянни и временни пчелини не се устройват на разстояние, по-малко от
100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;
(3). Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от
съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Чл. 20.(1). Всеки, който отглежда домашен любимец или се грижи за него, е длъжен да
има хуманно отношение към него, да му осигурява условията, грижите и вниманието,
съобразно с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:
1. Да му осигурява необходимото количество храна и вода.
2. Да му осигурява необходимото пространство и движение.
3. Да осъществява контрол върху поведението на животното извън дома си.
4. Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване.
5. Да осигури на животното защитата му от болка, страдание и умишлено причиняване на
вреда.
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(2). На кучета, които се отглеждат предимно вързани на открито, се осигурява
подслон и площ за свободно движение.
Чл. 21. Собственикът на домашен любимец е длъжен:
1.
да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда
собственост или на обществени места.
2.
да предприеме мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
3.
да не допуска животните да замърсяват обществени места, като почистват мястото
след дефекация;
4.
ако го отглежда с цел развъждане, да се регистрира по реда на чл.137 от ЗВД;
Чл. 22.(1). Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст ги представят на
ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за издаване на
паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.
(2). При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над
тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.
(3). При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип,
отговарящ на стандарт ISO11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна
система на БАБХ.
(4). В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава
декларация в общината по постоянен адрес. При промяна на декларираните обстоятелства
/продажба, смърт или промяна местоживеене/, собственикът е длъжен в тридневен срок да
уведоми за това администрацията, като подава нова декларация.
Чл. 23.(1). За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните
данъци и такси. Размерът на таксата се определя с Наредба за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница.
(2). При придобиване на куче с вече платена годишна такса, същата не се заплаща
от новия собственик, а се подава само декларация за собственост по чл.117 от ЗМДТ.
(3). Съгласно чл.175, ал.2 от ЗВД се освобождават от такса собствениците на:
1. кучета водачи на инвалиди, доказани със съответния документ ;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в
регистриран животновъден обект;
(4). Приходите от събраната такса се използват за мероприятия, свързани с
намаляване броя на безстопанствените кучета.
Чл. 24. Собственици на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат
домашни любимци с цел търговия, пансиони, изолатори и приюти за животни ги регистрират
по реда на чл.137 от ЗВД , като към заявлението прилагат и удостоверение за завършен курс
по защита и хуманно отношение към животните.
Чл. 25. (1). Собствениците на кучета са длъжни:
1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския
паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
2. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс. При съмнения за бяс и при
промяна в поведението на животните, незабавно да уведомяват ветеринарните органи;
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3. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата
разходка;
4. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигуряват подслон и площ за свободно
движение;
5. да не ги изоставят;
6. да водят кучето винаги на повод, не по-дълъг от 2 метра, а ако кучето е от агресивна порода
– и с намордник;
7. да не подтикват и да не допускат нападение на кучето срещу хора и животни.
Чл. 26.(1). В един двор може да се гледат две кучета и техните приплоди до три месечна
възраст.
(2). За регистриране и отглеждане на повече от две кучета на един жилищен
адрес е необходимо, собственикът на кучетата да представи декларация нотариално заверена
за съгласие на собствениците на съседните имоти.
1.
За еднофамилна къща – да се представи декларация, подписана от представители на
всички адреси, съседни на имота, в който ще се отглеждат кучетата.
2.
При съсобственост в един поземлен имот, да се представи съгласие на всички
съсобственици и всички съседи на имота, в който се отглеждат кучета.
(3). Ловците, притежаващи валиден ловен билет могат да отглеждат в един двор
максимум 4 броя кучета и приплодите им до три месечна възраст (независимо от броя на
ловците в къщата).
(4). В един животновъден обект могат да се отглеждат до 4 броя кучета за
охрана.
Чл. 27. Отглеждането на животни – домашни любимци в сградите с режим на етажна
собственост става при изпълнение на съответните норматнивни актове и без да се създава
неудобство на непосредствените съседи. Всеки собственик или обитател вписва в книгата за
собственици притежаваните или взети за отглеждане животни.
Чл. 28. Забранява се отглеждането на животни на открити тераси и балкони в сгради в режим
на етажна собственост.
Чл. 29. Забранява се разхождането на кучета от едри породи и агресивни кучета от
малолетни лица.
Чл. 30. При присъствие на животно компаньон на обществено място, собственикът е
длъжен :
1. да не оставя животното без надзор и да упражнява постоянен контрол на поведението му;
2. да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно с други
животни и хора;
3. да гарантира сигурността и защитата на своя домашен любимец от хора и други животни,
които могат да му причинят физически или психически страдания;
4. да не допуска нарушаване на обществения ред, спокойствието и почивката на гражданите
от животното – домашен любимец;
5. да не използва домашния си любимец за комерсиални цели: борби, просия, фотография,
хазарт, платени демонстрации на дресура и други;
6. да носи със себе си ветеринарномедицинския му паспорт;
7. да почисти мястото след дефекация на животното.
Чл. 31. Забранено е разхождането на животни – домашни любимци:
1. на територията на детски градини, детски площадки и училища;
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2. в дворовете на здравни заведения и заведения за социални грижи, тревни площи, паркове,
спортни площадки и терени.
Чл. 32. Куче без нашийник и повод, не придружавано от собственика си, се счита за
безстопанствено и се залавя, „обработва” /вкл. кастрация, обезпаразитяване, ваксинация
срещу бяс, поставяне на трайна маркировка/ и връща обратно на мястото, от което е заловено.
Чл. 33. Собствениците на кучета-пазачи осигуряват стерилизацията им. Кучета, които
охраняват стада, задължително да имат спънка на височината на краката.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 34. Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на община Главиница
или упълномощени от него длъжностни лица.
Чл. 35.(1). Контролните органи по чл.34, извършват проверки по сигнали и жалби от
граждани за нарушения по смисъла на настоящата Наредба, само след като същите бъдат
подадени писмено и заведени в деловодството на община Главиница.
(2). При извършване на проверките могат да бъдат канени и представители на
ОДБХ, РЗИ, РИОСВ, МВР и др.
Чл. 36. За административни нарушения по настоящата Наредба на виновните физически
лица се налага глоба от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева, а на еднолични търговци и
юридически лица, имуществена санкция в размер от 500 /петстотин/ до 1000 /хиляда/ лева.
Чл. 37.(1). Нарушенията на разпоредбите на тази Наредба се констатират с констативен
протокол, еднократно предписание с фиксиран срок за изпълнение или акт за установяване
на извършено административно нарушение. 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). Установяването на административните нарушения, издаването на наказателни
постановления, обжалването и изменението на същите се извършват по реда на ЗАНН.
(3). Наказателните постановления се издават от кмета на общината или
упълномощено от него длъжностно лице.
(4). При констатиране на престъпление, преписката се изпраща на Районна
прокуратура.
Чл. 38.(1). При повторно нарушение от същия вид, размерът на глобата или
имуществената санкция се удвоява, а при следващо нарушение санкцията е в петорен размер.
(2). Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в
сила на наказателното постановление, с което нарушителя е наказан за нарушение от същия
вид.
Чл. 39. За всички неуредени въпроси в тази наредба се прилагат условията на
действащите в Република България нормативни актове в тази област.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :
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Чл. 40. 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. „едри преживни животни” са говеда и биволи;
3. „дребни преживни животни” са овце и кози;
4. „еднокопитни животни” са коне, магарета и техни хибриди;
5. „птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки;
6. „домашни любимци” са животни, които се отглеждат в домакинство или от интерес към
животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от
разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, гълъбови и клас риби;
7.”агресивни кучета” са кучета, които проявяват неадекватна реакция, насочена срещу
хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до
нараняване или причиняване на смърт;
8.
„животновъден обект” е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат
животни;
9.
„лично стопанство” е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив
на суровини и храни за лична консумация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :
§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината и кметовете на населени
места.
§ 3. Специфичните условия за отглеждане и защита на животните, които не са обект на
настоящата наредба и се подчиняват на изискванията на ЗВД, ЗЗЖ и конкретната
подзаконова нормативна уредба.
§ 4. Наредбата е приета с Решение №306 Протокол №34/29.11.2017 г., като отменя досега
действалата Наредба №21 за реда и условията при отглеждане на животни в населените места
на община Главиница и влиза в сила 14 дни след публикуването и в сайта на Общината.

……/пп/..…..
Месут Алиш
/Председател на Общински съвет/
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