
Страница 1 от 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 НАРЕДБА  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ  

И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, 

ЗАГРОБВАНЕТО ИМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приета с Решение № 240/25.06.2020 година  

на Общински съвет – Смолян 

НАРЕДБАТА ВЛИЗА В СИЛА НА 01.07.2020 г. 
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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 (1) Тази Наредба определя обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на, загробването им при необходимост на 

територията на Община Смолян. 

1. В жилищните зони в границите на регулация на населените места на територията на 

Община Смолян е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични 

нужди. 

2. Отглеждането на селскостопански животни за стопански цели на територията на 

община Смолян се извършва извън жилищните територии на населените места. 

 (2) Наредбата не се отнася за отглеждане на животни-компаньони, пчелни семейства, 

лицензирани зоопаркове и лицензирани приюти за безстопанствени животни. 

 Чл.2 Тази наредба има за цел да създаде условия и предпоставки за: 

1.Устойчиво развитие на животновъдството 

2.Създаване, съхраняване и усъвършенстване на популации от селскостопански 

животни, адаптирани за агроекологичния район на Община Смолян. 

3.Ефективно управление и контрол на качеството при производство и предлагане на 

пазара на живи животни. 

4.Опазване здравето на животните и хуманното отношения към тях. 

5.Опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и 

свързаните с него производства.  

РАЗДЕЛ II 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл. 3. Кметовете или упълномощени от тях лица и кметските наместници 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 

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 

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.Осъществяват контрол за спазване на наредбата по ал. 1. 
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12.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; 

13.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. 

14.При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по ал. 2, кметовете и 

кметските наместници 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. 133, ал. 2, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

 - осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до 

терена за загробване; 

 - 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; 

 - осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на 

мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната територия; 

 - съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените 

места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище; 

 - забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято 

територия е констатирано епизоотичното огнище; 

         15. При изпълнение на задълженията по чл. 3 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 III 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Чл. 4. На територията на Община Смолян, физическите и юридически лица имат право 

да отглеждат селскостопански животни при спазване на действащото законодателство на 

Република България и условията, регламентирани в тази наредба; 

Чл. 5. На територията на Община Смолян физическите и юридически лица са длъжни: 

1.Да спазват изискванията в жилищните зони, в границите на регулация на населените 

места да отглеждат селскостопански животни само за лични нужди до максимално 

допустимия, в зависимост от вида, брой, определен в Приложение 1 към тази наредба; 

2.Преди регистрация на животновъден обект, физическите или юридически лица 

желаещи да отглеждат животни  подават заявление в общинска администрация за становище 

на основание чл. 58 , ал. 1 от Наредба№ 1 за осигуряване на обществения ред на Община 

Смолян, въз основа на заявлението се създава и поддържа регистър на животновъдните 

обекти.  

3.Да не замърсяват общински и чужди частни терени и площи в резултат на 

отглеждането на селскостопански животни. 

4.Физически и юридически лица, които желаят да използват странични животински 

продукти, подават до директора на ОДБХ заявление по образец, към което прилагат документ 

за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, когато плащането не е извършено по електронен път. 

Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда 

на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски 

оператор. 



Страница 4 от 3

 

5.Търговия на едро с ветеринаромедицински продукти  могат да извършват физически 

и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз от изпълнителния 

директор на БАБХ или от оправомощено от него лице. 

6.Производство на ветеринаромедицински продукти и/или активни субстанции на 

територията на Община Смолян могат да извършват физически и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон и получили лиценз за производство, издаден от 

изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него лице. 

7.Собственик, който отглежда селскостопански животни в обект за лични нужди, 

съгласно чл. 13б, ал. 1 от Закона за животновъдството, трябва да има необходимата 

квалификация за това. Когато собственикът няма необходимата квалификация, е длъжен да 

сключи договор за изпълнение на задълженията по отглеждането на животните с лице, което 

притежава необходимата квалификация. 

8.При възникване в животновъдния обект на социално и икономическо значимо 

заболяване, незабавно да уведомят официалния ветеринарен лекар на Община Смолян. 

Чл. 6. Забранява се: 

1.Изхвърляне на отпадъци от животновъдството в контейнерите за битови отпадъци; 

2.Движение на селскостопански животни без придружител в населените места; 

3.Направените замърсявания при преходи на животни по обществени терени или улици 

в населеното място, се почистват със собствени средства от собственика на животните. 

4.Пашата на селскостопански животни в паркове, дворовете на детски градини, 

училища и други обществени заведения, зелените площи и лесопаркове в границите на 

населените места; 

5.Достъпа на селскостопански животни до сметища; 
 

РАЗДЕЛ IV 
САНКЦИИ 

Чл. 7. (1) Санкциите за неизпълнение на тази наредба са както следва: 

1.За неспазване разпоредбите на чл. 5, т. 2 от настоящата наредба, виновните лица се 

наказват с парична глоба в размер от 100 до 150 лв.; 

2.За неспазване разпоредбите на чл. 5, т. 3 от настоящата наредба, виновните лица се 

наказват с парична глоба в размер от 100 до 500 лв.; 

3.За неспазване разпоредбите на чл. 6 от настоящата наредба, виновните лица се 

наказват с парична глоба в размер от 100 до 500 лева. 

(3)При повторно нарушение санкциите по алинея 2 от настоящия член са в двоен 

размер. 

(4)За неспазване срока, определен в §1 от Допълнителните разпоредби на тази 

Наредба, виновните лица се наказват с парична глоба в размер от 1000 до 2000 лв. 

(5)След налагане на санкция по ал. 4 от този член и при неизпълнение на предписание 

за намаляване броя селскостопански животни, отглеждани в жилищните зони в границите на 

регулация на населените места до максимално допустимия, животните, надвишаващи броя, 

определен в Приложение 1 на настоящата Наредба, се отнемат в полза на Община Смолян. 

(6)Нарушеният се установяват с актове, съставени от инспекторите от общините и 

районите, съвместно със служители на БАБХ снабдени с уреди за отчитане на чипове и ушни 

марки и със съдействието на органите на РУП Смолян. 

 (7)Наказателните постановления се издават от кметовете на общини и райони. Сумите 

от тези глоби постъпват в общинския бюджет. 

Актовете се връчват и обжалват по реда на Административно процесуален кодекс. 

 

Контролът по изпълнението на тази Наредба се възлага на Кмета на община Смолян 

или на упълномощено от него лице  и кметовете на кметства/кметските наместници. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

          §1. Срокът, в който съществуващите животновъдни обекти трябва да се приведат в 



Страница 5 от 3

 

съответствие с тази наредба, е 6 месеца от влизането и в сила.  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

I.Добавя се нов параграф 2, в Преходни и заключителни разпоредби в Наредбата за 

определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 

животни, загробването им при необходимост на територията  на община Смолян, който гласи: 

При участие в тръжни процедури, земеделските производители, фирми и лица, които 

кандидатстват за наемане на общински имоти и терени, за които са констатирани нарушения 

по Наредбата се отстраняват. 

II.Досегашният § 2 се променя в §3, който гласи: Настоящата наредба  се издава на 

основание чл.  21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.  

133, ал.1 от Закона за ветеринарно медицинската дейност и на основание чл. 4а. от Наредба 

No 44 за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти, 13б, ал.1 от 

Закона за животновъдството.    

        ІІІ. Досегашния § 3 се променя в §4, който гласи: Приложение  № 1 е неразделна част към 

настоящата Наредба.   

        ІV. Приема Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията  

на община Смолян.                           

       V. Наредбата влиза в сила от 01.07.2020 г.  

       VІ. Възлага на Кмета на община Смолян да публикува в интернет страницата на Община 

Смолян, приетата Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията  

на община Смолян.   

 

                                                                       ВЕНЕРА АРЪЧКОВА / П / 

                                                                       Председател на Общински съвет - Смолян 
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Приложение № 1 

към Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Смолян 

 

Максимален допустим брой селскостопански животни, които могат да се отглеждат за лични 

нужди жилищните зони в границите на регулация на населените места, по видове: 

 

 

 

 

 
 

№ Селскостопански животни Максимален 

допустим 

брой 

1. 
Едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна 

възраст 

2 

2. 
Дребни преживни животни (ДПЖ), с приплодите им до 9 (девет) месечна 

възраст 
10 

3. Прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези 

 

3 

4. Еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст 2 

5. Зайкини с приплодите им, но не повече от сто броя общо 10 

6. Възрастни птици, независимо от вида 50 

7. Бройлери или подрастващи птици, независимо от вида 100 
 


