ОБЩИНА СЛИВЕН
8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; Кмет: 044/611 106;
Заместник-кмет: 044/611 103; Секретар: 044/611 215;
централа: 044/611 100; факс: 044/662 350

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 21.11.2017 г.,
за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на
животни на територията на община Сливен.
Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес:
kmet@sliven.bg
ПРОЕКТ
НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ,
ОТГЛЕЖДАНЕ, КОНТРОЛ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
§ 1. В чл. 9, ал. 1 , се изменя по следния начин:
,,В прилежащите към града вилни зони, жилищни квартали с дворищна регулация, в
кварталите ,,Речица’’ и ,,Дебелата курия’’ и селата на територията на община Сливен се
разрешава отглеждането на селскостопански животни за лични нужди, птици и пчелни
семейства, при условие че се спазват изискванията на Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Закона за
пчеларството и Наредба 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания
към животновъдните обекти.’’
§ 2. В чл. 9, ал. 2 буква в) се изменя по следния начин:
„ всички села в община Сливен до:
• до три едри преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст
• десет дребни преживни животни с приплодите им до 6- месечна възраст
• пет прасета за угояване
• три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст
• десет зайкини с приплодите
• 50 възрастни птици независимо от вида
• 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида
§ 3. В чл. 15, ал 6 , се изменя по следния начин:
,, От заплащане на такса са освободени, след предоставяне на документ, но подлежат на
регистрация, собствениците на:
1. Кучета на инвалиди;
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;

7. Кучета с поставен микрочип за
ветеринарномедицинско регистриране;’’
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§ 4. В чл. 28, ал. 2, се изменя по следния начин:
„Когато собственикът не изпълни предписанието по ал. 1 в посоченият срок се налага
глоба в размер на 50 лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните
търговци – имуществена санкция в размер на 100 лв. При повторно нарушение глобата
е 100 лв. за физическите лица и имуществена санкция в размер на 200 лв. за
юридическите лица и едноличните търговци“
§ 5. В чл. 31, ал 2 се изменя както следва:
„ Когато собственикът не изпълни предписанията по ал.1 в посоченият срок се налага
глоба в размер от 50 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 100 лв. до 5000 лв.
Размера на глобата се определя от наказващият орган, според тежестта на нарушението
и степента на виновност на нарушителя.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от 01.02.2018 г.

