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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.КНЕЖА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 22 за реда и условията
при отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Кнежа и
Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на
селскостопанските животни и птици на територията на Община Кнежа.
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА OБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Разпоредбата на чл.8 от Закона за нормативните актове гласи, че всеки общински
съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от повисока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба
противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по – високия по степен акт.
В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и
Наредба № 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти, Общинският съвет е приел Наредба № 22 за реда и условията при
отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Кнежа, приета с
Решение № 375 по Протокол № 45 от проведено заседание на 30.09.2013 г. на Общински
съвет-Кнежа.
Съгласно постъпило в Общинска администрация-Кнежа Предложение с наш
вх.№1102-242/08.09.2020 г. от Нанка Рачева-прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен е
посочено, че към изпратената административна преписка, касаеща приетата по-горе
Наредба от Общински съвет-Кнежа липсват данни за публикуването на проекта на
подзаконовия нормативен акт за обсъждането му и публикуването му след приемането,
което е основание за отмяната на Наредбата.
С оглед посоченото, Ви представям на Вашето внимание Проект на Наредба за
приемането на нова на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопанските животни и птици на територията на Община Кнежа,

която уредба е съобразена с измененията в Закона за животновъдството и Наредба № 44 от
20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
(последни изменения в ДВ, бр.5/17.01.2020 г.).
В строителните граници на населените места в Община Кнежа се отглеждат
значителен брой селскостопански животни. В законодателството – както на национално,
така и на местно ниво, липсва цялостна регламентация и правила относно животновъдната
дейност, осъществявана за лични и стопански нужди. В същото време въпросите, свързани
с тази дейност, са възприети като такива от местно значение, като при решаването им
следва да се вземат предвид местните особености. За това и нормата на чл133, ал.1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност регламентира, че общинските съвети опрделят
с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански
животни на територията на съответната община по смисъла на Закона за животновъдството.
С приемането на настоящия проект на наредба ще се създадат предпоставки за
синхронизиране на общинската наредба с националното законодателство в областта на
животновъдната дейност. Подзаконовият нормативен акт е необходим и с оглед
регламентиране на регулираните от нея обществени отношения, доколкото дейността по
отглеждане на селскостопански животни е широко разпространена и може да има голямо
отражение, както върху околната среда, така и върху качеството на живот на населението
на Община Кнежа.
При изработване на проекта на приемане на Наредба за определяне обема на
животновъдната дейност и местата за отлгеждане на селскостопански животни и птици на
територията на Община Кнежа са спазени принципите на необходимост, обоснованост,
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
1. Причини и мотиви за приемане на Проекта.
Причините, които налагат изработването на проекта са:
 На територията на Община Кнежа се отглеждат значителен брой селскостопански
животни и този въпрос трябва да бъде възприет като такъв от местно значение, като при
решаването му следва да се вземат предвид местните особености.
 Необходимост от актуализация на подзаконовия нормативен акт и привеждането му
в съответствие с настъпили промени в действащата нормативна уредба на Република
България – Закон за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
 Чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност регламентира, че
общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на
територията на съответната община.
Друга причина е постъпилото в Общинска администрация-Кнежа писмо с наш вх. №
1102-242 от 08.09.2020 г. от Нанка Рачева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен,
съгласно което е посочено, че освен, че не няма данни за публикуването на наредбата, което
е самостоятелно основания за нейната отмяна, Наредба № 22 за реда и условията при
отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Кнежа не е съобразена
с измененията в Закона за животновъдството и Наредба № 44 от 20.04.2006г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
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2.
Целите, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати, са свързани
с усъвършенстване на подзаконовата нормативна база на Община Кнежа и по-конкретно на
материята, отнасяща се до реда и условията за отглеждане на селскостопанските животни.
Проектът на наредба цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид
селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените
места на територията на Община Кнежа, регламентиране на основни права и задължения на
собствениците ори отглеждане на селскостопанските животни и спазване на правилата и
нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания.
Другата цел е свързана с регламентиране на конкретни изисквания към собствениците
на селскостопански животни и методите за контрол върху тях. Прецизирането на
изискванията към лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични и за
стопански нужди цели да гарантира опазването на чистотата и хигиената на местата, където
се отглеждат такива животни, и не на последно място – спокойствието на жителите на
населените места.
В допълнение, целта е да се създадат условия и предпоставки за устойчиво и
хармонично развитие на животновъдството, с цел опазване на околната среда и здравето на
хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната
администрация за спазване на нормативните и поднормативните актове, уреждащи
отношенията в сферата на животновъдството.
3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива
са:
 Синхронизиране на текстове от Наредбата с действащото законодателство в
Република България и правото на Европейския съюз;
 Прецизиране на разпоредбите от Наредбата;
 Подобряване на условията за отглеждане на селскостопанските животни за лични
нужди, подобряване на санитарно-хигиенните условия в населените места на територията
на Общината, предотвратяването на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци
и подобряване на контрола във връзка с отглеждането на селскостопанските животни.
Чрез прилагането на новата Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и
местата за отглеждане на селскостопанските животни и птици на територията на Община
Кнежа ще се установят по-ясни правила и норми за осъществяване на дейността, спазвайки
принципите на законосъобразност и целесъобразност, както и права и задължения на
гражданите, ръководителите на учреждения, обществените организации по отношение на
отглеждането на селскостопански животни, съобразявайки се с действащото
законодателство.
4. Финансовите и други средства, необходими за прилагане на предложения
проект на наредба няма да са свързани с изразходване на допълнителни финансови
средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Европейското
законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и
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граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите,
поставени с предлаганата наредба.
Доколкото настоящия проект има за предмет приемане на подзаконов нормативен
акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА от Общински съвет
като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на ,,Европейската
харта за местно самоуправление.‘‘
Предлаганият проект на нова Наредба за определяне обема на животновъдната
дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни и птици на територията на
Община Кнежа, не противоречи на нормативни актове от по-висока степен в българското
законодателство, както и на европейското законодателство.
С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, чл.11, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28
от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал.3, чл.77 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл.4а от
Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти, издадена от министъра на земеделието и горите и във връзка с
Предложение с наш вх.№ 1102-242/08.09.2020 г. от Нанка Рачева – прокурор в Окръжна
прокуратура- Плевен, предлагам на Общински съвет – гр.Кнежа да приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Приема Наредба за отмяна на Наредба №22 за реда и условията при отглеждане
на селскостопански животни на територията на Община Кнежа, както следва:
1.1. Създава се нов § 4 от Преходни и заключителни разпоредби със следния текст:
Наредба за отмяна на Наредба №22 за реда и условията при отглеждане на
селскостопански животни на територията на Община Кнежа, е приета с Решение
№………….по Протокол №………… от……….година на Общински съвет-Кнежа и влиза
в сила от деня на влизане в сила на решението за приемането й от Общински съветКнежа.
2. Общински съвет-Кнежа приема нова Наредба за обема на животновъдната
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията
на Община Кнежа.
2.1 Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на
селскостопански животни и птици на територията на Община Кнежа е приета с
Решение № …….по Протокол №….. на Общински съвет-Кнежа и влиза в сила три дни
след обнародването й на интернет страницата на Община Кнежа.”
2.2. Наредбата може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение
на Общински съвет-Кнежа.
2.3. Текстът на Наредбата е неразделна част от настоящото решение.
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НАРЕДБА
ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КНЕЖА
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) Тази наредба урежда местните изисквания, ограничения и забрани за
отглеждане на селскостопански животни в населените места на общината и в земите за
земеделско ползване и отдих на нейната територия.
(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на
общината, свързани с дейностите по ал.1.
Чл.2. (1) На територията на общината при стриктно спазване на нормативната уредба
по устройство на територията и всички ветеринарномедицински и санитарно-хигиенни
изисквания могат да се отглеждат /затворено/ домашни животни и птици върху собствения
имот в количество, необходимо за задоволяване на лични нужди.
(2) Собственици на селскостопански животни е необходимо да ги отглеждат, съгласно
изискванията на глава седма „Защита и хуманно отношение към животните” от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
Чл.3. (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да предоставят
животните си за идентификация по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност и
да регистрират в БАБХ /Българска агенция по безопасност на храните/ животновъдните си
обекти.
(2)
Ежегодно в срок до 1 декември собствениците/ползвателите на обекти,
регистрирани по реда на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, сключват
договори с регистрирани ветеринарни лекари за профилактика, лечение и диагностика и за
изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор
и ликвидиране на болести по животните.
(3) В обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, профилактиката,
лечението и диагностиката на болестите по животните и изпълнението на мерките по
държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести
по животните се извършват от регистрирани ветеринарни лекари, сключили договор със
съответния собственик на животни.
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Чл.4. (1) Собственици, които отглеждат селскостопански животни и птици в личните си
дворове, са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните,
ветеринарно-медицинските и санитарно-хигиенните изисквания.
(2) Отстояването на стопански сгради за отглеждане на животни и птици в
регулационните граници на населените места, трябва да бъде не по-малко от:
1. Три (3) метра от дворищно-регулационните линии, при условие, че отпадъчните
води при отглеждането на животни се отвеждат в собствения имот и са включени в
канализационната мрежа на града, а за населените места, където няма изградена
канализационна мрежа, в септични ями, които се изграждат в урегулирания поземлен имот
съобразно техническите и санитарно-хигиенните изисквания, на разстояние не по-малко от
три (3м.) от границите на имота.
2. Шест (6) метра от жилищните сгради на съседните имоти;
3. Петдесет метра от административни сгради, училища, детски ясли и градини и
болнични заведения.
(3) При невъзможност за спазване на разстоянията по ал.2, т.1 и 2 е необходима
нотариално заверена декларация за съгласие от съседите;
(4) Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така, че да
отговарят на условията съгласно чл.44 и чл.45 от ЗУТ.
Чл.5. (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. Заустване на отпадните води - в торище или изгребна яма с циментирана основа за
отцеждане на тора.
(2) Собствениците на животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират
помещенията и дворовете, периодично да извършват борба с гризачите, а в летния сезон
ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени от
Министерството на здравеопазването и МОСВ.
(3) Собствениците на селскостопански животни осигуряват в своя двор съоръжения за
временно съхранение на животинските отпадъци, съгласно Наредба № 44/20.04.2006г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
Чл.6. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на свине и птици в индустриална
ферма се проектират и изграждат със следните обособени зони:
1. бяла зона, която е разположена в надветрената страна от съоръженията за тор;
2. черна зона.
(2) В случаите на увеличаване капацитета на обектите по ал. 1 се допуска използване
на вече обособените зони.
Чл. 7. (1) Бялата зона включва:
1. сгради и помещения за отглеждане на животните и съоръженията към тях, които:
а) са разположени по начин, който съответства на технологията на отглеждане на
животните и на специфичните ветеринарномедицински изисквания за профилактика;
б) са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с
повърхности, подходящи за почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и
дератизация;
в) са с обезопасени отвори (прозорци, клапи и др.) с мрежа, като за птиците е с око не поголямо от 2 см/2 см, гарантираща защита от други птици и гризачи, а при свинете и от
насекоми;
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г) на входа на всяка сграда за отглеждане на животните има филтър за смяна на работното
облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за
дезинфекция на ръцете;
2. помещение за работниците със санитарен възел;
3. сгради или помещения за извършване на лечебни и профилактични манипулации;
4. при единични сгради или сгради със специален статут (карантинни, развъдни или
центрове с разновъзрастови птици) помещенията, посочени в т. 2 и 3, може да са в
сервизното помещение на сградата, но с обособен отделен вход;
5. канализационна система;
6. силози или обособени затворени помещения към всяка сграда за комбиниран фураж,
изградени по начин, позволяващ почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, и
гарантиращи безопасното съхранение на фуража и защита от птици и гризачи.
Чл. 8. На границата между "бялата зона" и "черната зона" в индустриалните ферми се
разполагат спомагателни сгради и съоръжения, които са:
1. ветеринарно-санитарен филтър (мокър и/или сух), който е единственият вход/изход "за
бялата зона";
2. рампи за приемане и експедиция на животните в животновъдните обекти за отглеждане
на свине;
3. карантинно помещение за животни в животновъдните обекти за отглеждане на свине;
4. силоз и/или склад за комбинирани фуражи, фуражна кухня и рампа за разтоварване на
фуражи, когато се доставят отвън в животновъдните обекти за отглеждане на свине;
5. кухня с трапезария или място за хранене за работещите в животновъдния обект;
6.трупосъбирателен пункт, който има изградена канализация или пречиствателно
съоръжение за отпадните води от измиване и дезинфекция, ограден е по начин,
непозволяващ достъп на други животни или хора, и разполага със:
а) помещение или контейнери за съхранение на трупове при температура не по-висока от
4°С;
б) вход откъм "бялата зона";
в) изход за товарене и извозване на отпадъците със специализиран транспорт съгласно
нормативните разпоредби за ветеринарно-санитарните изисквания при събирането и
обезвреждането на отпадъците от животински произход;
7. помещение или място за извършване на аутопсия;
8. помещение или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен инвентар.
Чл. 9. (1) В "черната зона" могат да се разполагат:
1. административно-битов сектор, който включва сградите и съоръженията, свързани с
управлението и административното обслужване, битовите помещения за работниците от
животновъдния обект и за охраната;
2. при необходимост сектор за ремонт и поддръжка с работилници, складове за резервни
части, гараж, пароцентрала и др.;
3. съоръжения за тор, торови течности и технологични води, достатъчни по обем,
съобразени с капацитета на обекта и проектирани по начин, който осигурява
обеззаразяването им преди извозването;
4. място или оборудване за дезинфекция на доставени отвън материали, консумативи,
ветеринарномедицински продукти и др.;
5. други съоръжения по преценка на собственика или ползвателя, необходими за
подпомагане на дейността на обекта;
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6. инсинератори според капацитета на обекта, в които се обезвреждат само странични
животински продукти с произход от съответния обект.
(2) В черната зона се обособява помещение или място на изхода с необходимото
оборудване, различно от чл. 4, ал. 1, т. 4, за почистване, измиване и дезинфекция на
транспортни средства, включително и такива, използвани само за нуждите на обекта.
Чл.10. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни
включват следните мерки за биосигурност:
1. изградени са съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно
отношение към селскостопанските животни;
2. снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници,
като при свине и птици, отглеждани във фамилни и индустриални ферми, се осигурява
питейна вода;
3. имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и
транспортни средства;
4. оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното благополучие на
животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни; около
животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма за ограничаване на
всякакъв контакт с диви свине се обособява:
а) буферна зона с отстояние не по-малко от 500 м от оградата на обекта до горски
територии и обработваеми земеделски земи за добив на продукция, или
б) двойна ограда, състояща се от мрежа и електропастир, или
в) плътна ограда, която е метална или зидана;
5. имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на
животните и постеля, като за птиците и свинете обособените места и/или съоръженията са
покрити и заградени по начин, осигуряващ защита от диви птици и гризачи;
6. имат осигурен санитарен възел;
7. да има поставен контейнер/съд за съхранение на специфично рисковите материали за
ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент (ЕО) № 999/2001 на
Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно определяне на правила за
превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии
(OB L 147, 31.5.2001 г.), който:
а) е надписан с буквите "СРМ";
б) се използва само за съхранение на специфично рискови материали, отделени при клане
на животни, предназначени за лични нужди;
8. имат обособено място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели
животни, а в люпилните и обектите за отглеждане на птици – климатизирано помещение
или съоръжение с контролирана температура до 4 °С; помещението, контейнерът,
обособеното място или съоръжението са оградени по начин, непозволяващ достъпа на
други животни или хора, не се използват за други цели и редовно се почистват и
дезинфекцират.
Чл.11. (1) Собствениците на животни и птици трябва да изградят и поддържат
изгребни ями и торища съобразно техническите и санитарно-хигиенните изисквания на
разстояние не по-малко от 3 м от границите на имота, като са длъжни:
1. Да изнасят ежедневно торовата маса от помещението на определено за целта
място в рамките на парцела.
2. Да съхраняват торовата маса в завързани плътни полиетиленови торби и след
превишаване на 1 куб.м. да я извозват извън границите на парцела на определени за целта
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места от общината или в собствен имот, отстоящ на повече от 300 метра извън населеното
място.
(2) Задължението за изграждане и поддържане на изгребни ями и торища в
собствените имоти се отнася и за лицата, които отглеждат животни и птици извън
регулацията на населените места в общината.
(3) Не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на
животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса
ежедневно се събира в съораженията за временно съхранение на животински отпадъци и
същите периодично се почистват.”
(4) Кметът на съответното населено място определя със заповед местата за депониране
на тор.
Чл.12.
(1)
За
животновъдни
обекти,
регистрирани
по
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност, намиращи се в бивши стопански дворове важат
условията за отстояния на имотите, посочени в чл.4 и чл.11 от настоящата наредба, както и
действащите нормативни уредби.
(2)
Собственици на животни, нерегистрирани като животновъдни обекти,
отглеждани в бивши стопански дворове се ползват с разрешителния режим по реда на тази
наредба.
Чл.13. В населените места на Община Кнежа и в земите за земеделско ползване на
нейната територия се разрешава отглеждането на селскостопански животни в:
1. заварени законни по смисъла на ЗУТ стопански постройки, които отговарят на
санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания и на нормативните
изисквания за опазване на околната среда;
2. новоизградени стопански постройки по реда на Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ и съответните подзаконови нормативни актове при спазване на
санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските и изискванията за опазване на околната
среда.
(2). Постройките за отглеждане на животни се изграждат след издадено разрешение за
строеж.
Чл.14. (1) На територията на община Кнежа могат да се отглеждат /затворено/
домашни животни и птици върху собствен имот в регулационните граници на населеното
място в количество, 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.
8. Буби – без ограничения, при условие, че се устройват на разстояние не по-малко
от 100 м. от административни сгради, училища, детски ясли, градини и болнични
заведения;
9. Всички останали животни, за които се изисква разрешение от РИОСВ /охлюви,
калифорнийски червеи, земноводни, влечуги и др./
Чл.15. Броят на отглежданите животни в населените места в община Кнежа се
определя конкретно за всеки случай на базата на необходимата площ за съответния вид,
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съгласно Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти, но не повече от определените в чл.14 брой животни.
Чл.16. Извън регулационните граници на населените места се разрешава
отглеждането на всички видове животни с разрешение на съответните административни
органи /Община, РЗИ, ОДБХ, РИОСВ и др./. Изискванията към животновъдните обекти са
свързани с действащата нормативна уредба.
Чл.17. Отглеждането на птици и животни над определения в чл. 14 брой е разрешено
извън регулационните граници на населените места в община Кнежа само при спазване на
следните отстояния от населеното място, както следва:

Необходимо
минимално
разстояние до
населеното място

Категория
животновъдни обекти
Свинеферми
Говедовъдни и
кравеферми
Овцеферми
Ферма за пилета
(бройлери)
Угояване на гъски

Свинеферми

Брой животни
от 1 000 до 2 000 при затворено
боксово отглеждане с механизирано
почистване
от 500 до 1 000

500 м.
500 м.

от 500 до 1 000
от 5 000 до 50 000

500 м.
500 м.

от 1 000 до 5 000

500 м.

от 500 до 1 000 бр. при затворено
боксово отглеждане с механизирано
почистване
и от 100 до 500

300 м.

от 200 до 500
от 4 000 до 10 000 бр. (в затворени
помещения с механизирано хранене,
и
поддържане
на
Ферма
за
пилета водопой
микроклимата - вентилиране при
(бройлери)
запазване на сухи подове)
Кокошки носачки
от 1000 до 3000 бр.
Угояване на гъски
от 500 до 1 000 бр. при затворено
клетъчно отглеждане с механизирано
хранене, водопой и вентилиране.
Зайцеферма
над 100

300 м.
300 м.

Говедовъдни
кравеферми
Овцеферми

300 м.

300 м.
300 м.
300 м.
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Говедовъдни и
от 50 до 100
кравеферми
Овцеферми
от 100 до 200
Ферма
за
пилета от 2 000 до 4 000 бр. в затворени
(бройлери)
помещения при механизирано хранене,
водопой
и
поддържане
на
микроклимата
(вентилиране)
при
запазване на сухи подове.
Кокошки носачки
от 500 до 1000 бр.
Свинеферми
от 100 до 500 броя свине при затворено
боксово отглеждане с механизирано
почистване.
Угояване на гъски
от 100 до 500
Зайцеферма
от 10 до 100

200 м.

Говедовъдни
кравеферми
Овцеферми
Ферма
за
(бройлери)

100 м.

и от 10 до 50

от 50 до 100
пилета до 2000 бр. при механизирано хранене,
водопой
и
поддържане
на
микроклимата
(вентилиране)
при
запазване на сухи подове
Кокошки носачки
от 200 до 500 бр.
Свинеферми
от 50 до 100 броя свине при затворено
боксово отглеждане с механизирано
почистване.
Угояване на гъски
до 100

200 м.
200 м.

200 м.
200 м.
200 м.
100 м.

100 м.
100 м.

100 м.
100 м.
100 м.

Чл. 18. Кметът на общината, кметовете на кметства и кметския наместник на
населените места:
1. Съдействат при изпълнение на мерките за профилактика при регистрация на
животновъдните обекти по чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,
както и за ограничаване и ликвидиране на заразни болести по животните.
2. Организират събирането на трупове на животни и изграждането на трупни ями и
трупосъбирателни площадки.
Чл.19. Кметовете на кметства и кметския наместник:
1. Определят със заповед местата за депониране на тор, когато това се прави извън
личния двор на стопаните на селскостопански животни.
2. Определят пасищата и местата за водопой в зависимост от епизоотичната
обстановка, а при необходимост забраняват използването им.
Чл.20. (1) Придвижването на селскостопанските животни през населените места до
терените за паша в Община Кнежа да става само с придружители и капистри.
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(2) Собствениците, които притежават 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.
(3) Собствениците на домашни животни са длъжни да ги извеждат и прибират до и от
събирателните пунктове, вързани с повод. Задължават се ползвателите на сборните
пунктове за животни ежедневно да почистват и поддържат в чист и приличен вид същите
пунктове.
Чл. 21 (1) Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от две трети от
общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мери и
пасища, включени в общинския поземлен фонд, за паша на селскостопански животни.
(2) Всеки собственик на селскостопански животни, желаещ да ползва общинско
пасище, мера, с цел паша на животните е необходимо да заяви писмено, че желае да ползва
пасище.
Чл.22. (1) При смъртен случай на животни и птици, собственикът е длъжен да съобщи
на ветеринарно-медицинската служба, която предприема действия, съгласно Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
(2) Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират,
транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с
нормативните изисквания, по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на
хората и животните и опазване на околната среда.
(3) Собствениците на животни и птици са длъжни да осигурят пренасянето на
животинските трупове по безопасен начин до трупните ями, които се изграждат от
кметовете
на
населените
места,
съгласно
изискванията
на
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност.
Чл.23. Забранява се :
1. Причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на
животни, освен при клане или самозащита;
2. Насъскването на животни едно срещу друго;
3. Подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и
физиологичните им особености;
4. Връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или
наранявания;
5. Отглеждането на животни при постоянна тъмнина или постоянно вързани;
6. Разхождането на диви животни по улиците, с цел търговия или представления;
7. Настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или на
животни от един вид, когато това може да доведе до агресивност;
8. Ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни;
9. Транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства при условия,
причиняващи им болка, наранявания и страдания;
Чл. 24. (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в паянтови
стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните,
ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответния вид животни и които не
са регистрирани и вписани като животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Състоянието на постройките по ал.1 се констатира от компетентните длъжностни
лица при ОДБХ - Плевен, по сигнал до контролните органи по тази наредба.
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Чл.25. (1) Забранява се придвижване на неидентифицирани, съгласно разпоредбите на
Закона за ветеринарномедицинската дейност, едри преживни животни (ЕПЖ), дребни
преживни животни (ДПЖ), еднокопитни и свине в населените места на община Кнежа.
(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. 26. (1) Забранява се отглеждането на животни и птици в селскостопански сгради,
разположени на разстояние по-малко от 6 метра от жилищни сгради в съседни поземлени
имоти.
(2). Забранява се отглеждането на селскостопански животни, пчелни семейства и
гълъби в жилищни сгради в режим на етажна собственост.
(3) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти, за които е
констатирано по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, че са незаконни
строежи или не се използват по предназначение.
Чл. 27. (1) Забранява се отглеждането за лични нужди на домашни животни в имоти,
граничещи с представителни обществени места и сгради.
(2) Забранява се изграждането и експлоатацията на животновъдни обекти:
1. До всички водоизточници за питейни и битови нужди и водоснабдителни
съоръжения, отстоящи на разстояние по-малко от 500 м. от дренажните кладенци;
2. Преди съгласуване с РИОСВ –Плевен, на територията на всички природозащитни
обекти и защитени зони по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за
биологичното разнообразие.
3. На територията на регистрираните исторически и археологически паметници на
културата;
Чл. 28. (1) Забранява се 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.
(2) Забранява се отглеждането и пашата на животни и птици на разстояние по-малко
от 100 метра от границите на
бившето общинско депо за неопасни отпадъци.
Чл. 29. (1) Забранява се безстопанствено движение на селскостопански животни в
строителните граници на населените места от общината, придвижването на болни или
съмнително болни от заразни и паразитни болести животни през населените места, освен в
случаите, когато е разпоредено от ветеринарно-медицинските органи.
(2) Забранява се извеждането на стада от животни за паша, извън определения със
заповед на кмета на населеното място маршрут.
Чл.30. (1) Забранява се навлизането на селскостопански животни и птици в частни
урегулирани поземлени имоти и земеделски имоти (градини, ливади, овощни насаждения),
с което се застрашава собствеността на населението и земеделската продукция.
(2) Забранява се пашата на селскостопански животни и птици в строителните граници
на населените места.
Чл.31. (1) Забранява се клането на животни и обработката на животински продукти за
собствени нужди на домакинствата по платната, тротоари, зелени площи и др., извън
дворните места.
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(2) Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и
кофите за смет, като стопаните се задължават да извозват същите в трупосъбирателна яма.
Чл.32. Не се допуска:
(1) Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и върху площи,
общинска или държавна собственост в границите на населените места;
(2) Замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински
екскременти.
(3) Натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и
прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка.
Чл.33. Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с
разпоредбите на Закона за пчеларството.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ
Чл. 34. (1). Фермите за отглеждане на калифорнийски червеи в регулацията на
населените места трябва да отговарят на отстоянията и изискванията на чл.4, ал.2, т.1, т.2 и
т.3 от наредбата.
(2) За производствената дейност да се използва само узрял, угнил биоразградим отпадък –
оборски тор.
(3) Оборския тор да не се съхранява на терена /дворното място/, когато фермата се намира в
регулацията на населените места.
(4) Угнилия оборски тор да се внася за храна на червеите само в периода за хранене и в
количество, определено от квадаратурата на фермата.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.35. Контрол по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от Кмета
на Община Кнежа или упълномощени от него длъжностни лица. При установяване на
нарушения, същите съставят актове за установяване на административни нарушения.
Чл.36. (1) Контролните органи по чл. 35 от настоящата наредба извършват проверки
по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от
държавни органи, физически и юридически лица, като за целта могат да бъдат канени и
представители на ОДБХ, РИОСВ, ОД на МВР и др.
(2) Контролните органи:
1. Установяват самоличността на собственика на животните или животното домашен любимец със съдействието на полицията.
2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на
собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се
отглеждат или третират такива. В случаите на отказ от страна на собственика на имота
проверката се извършва със съдействие на органите на РУ -Кнежа.
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(3). При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:
1. Съставят констативни протоколи и дават предписания с фиксирани срокове и
отговорници за отстраняването им;
2. Съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на
Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
(4). Въз основа на съставените актове за установени административни
нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на Община Кнежа.
(5) Административнонаказателното производство се осъществява по реда на Закона
за административните нарушения и наказания. Издадените наказателни постановления се
обжалват по реда на ЗАНН.
(6) При констатиране на престъпление, преписката се изпраща на Районна
прокуратура – Плевен.
Чл.37. На нарушителите на разпоредбите на настоящата Наредба се налагат глоби
както следва:
1. За констатирани нарушения по чл.4, чл.5, чл.11 и чл.12 нарушителя се наказва с
глоба в размер от 30 лв. до 200 лв.
2. За констатирани нарушения на чл.14, чл.15, чл.16 и чл.17 нарушителя се наказва с
глоба в размер от 50 лв. до 200 лв.
3. За констатирани нарушения на чл.20 и чл.22 нарушителя се наказва с глоба в
размер от 30 лв. до 200 лв.
4. За констатирани нарушения на чл.24, чл.25, чл.26, чл.27, чл.28 и чл.29 нарушителя
се наказва с глоба в размер от 30 лв. до 200 лв.
5. За констатирани нарушения по чл.30, ал.1 нарушителя се наказва с глоба в размер
от 50 лв. до 200 лв., като заплаща и обезщетение за увредената или унищожена земеделска
продукция по актуални пазарни цени
6. За констатирани нарушения по чл.31 нарушителя се наказва с глоба в размер от 30
лв. до 200 лв.
7. За констатирани нарушения по раздел III нарушителя се наказва с глоба в размер
от 50 лв. до 200 лв.
Чл.38. За нарушения на разпоредбите на настоящата Наредба извън посочените в
предходните членове нарушения, на нарушителя се налага глоба в размер от 20 лв. до 300
лв.
Чл.39. За маловажни случаи контролните органи по тази наредба могат да
предупредят извършителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено съответното
наказание.
Чл. 40. (1) За нарушение на настоящата Наредба освен наложените санкции
нарушителят се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението.
(2) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 последиците се отстраняват от
общината, за сметка на нарушителя на основание чл. 74 от ЗЗД, като стойността на
извършените работи се събира въз основа на изпълнителен лист.
Чл.41. (1). 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.
(2) Размерът на глобите се определя от наказващия орган, съобразно тежестта,
поредността на нарушението и степента на виновност на нарушителя.
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РАЗДЕЛ VІІ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. ,,Идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка,
паспортни и регистрационни данни;
2. ,,Селскостопански животни" са едри преживни животни, дребни преживни
животни, свине, еднокопитни животни, зайци, птици, риби и пчелни семейства, отглеждани
и развъждани със селскостопанска цел за производство на животински продукти, други
селскостопански цели или за работа.
3. ,,Птици" са кокошки, бройлери, пуйки, патици и гъски.
4. "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат
или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
5. ,, Животновъден обект с промишлен характер‘‘ е обект, в който се отглеждат
животни над определения брой, посочен в чл.4а от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
6. „Зоохигиенни 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.
7."Бяла зона" е тази част от животновъдния обект, в която са разположени сградите за
животни и пряко обслужващите ги спомагателни сгради и съоръжения, достъпни само за
обслужващия персонал
8. "Физиологически особености" са особеностите, свързани с нормалното протичане
на жизнените процеси в организма.
9. "Поведенчески особености" са особеностите, свързани с проявяването на
характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и
други видове животни.
10. ,,Лично стопанство" е животновъден обект съгласно т. 47 от допълнителните
разпоредби на Закона за животновъдството.
11. „Маловажни нарушения” са тези, при които извършеното нарушение с оглед на
липсата или незначителността но вредните последици, или с оглед на други смекчаващи
обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с
обикновените случаи на нарушение от същия вид.
12. Собственик или ползвател на животновъден обект" е физическо или юридическо
лице, което притежава документи, доказващи собствеността или правото на ползване на
обекта.
13."Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от
влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание
за същия вид нарушение.

РАЗДЕЛ VІІІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Закона за
устройство на територията, Закона за ветеринарномедицинските дейности, Наредба № 44 за
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ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от министъра
на земеделието и горите и Закон за защита на животните и влиза в сила 3 дни след
обнародването й на интернет страницата на Община Кнежа.
§2. Настоящата Наредба е приета с Решение №………по Протокол №……………... на
Общински съвет – Кнежа
С тази наредба се отменя Наредбата №22 за реда и условията при отглеждане на
селскостопански животни на територията на Община Кнежа, приета с Решение №375 по
Протокол № 45/30.09.2013 г. на Общински съвет-Кнежа.

Съгласно чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77
от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуването на настоящото
предложение на Интернет страницата на Община Кнежа се предоставя възможност на
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на
Наредба за отмяна на Наредба № 22 за реда и условията при отглеждане на
селскостопански животни на територията на Община Кнежа и Приемане на Наредба за
обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни и
птици на територията на Община Кнежа на следния електронен адрес:
obstina_kneja@knezha.bg или в Общински център за услуги и информация на гражданите,
находящ се на адрес: ул.,,Марин Боев‘‘№69, гр.Кнежа.
Телефон за контакти 09132/7425.
Илийчо Лачовски,
Кмет на Община Кнежа
Изготвил:
Светослава Узунова, юрисконсулт
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