НАРЕДБА
ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ,
КОНТРОЛ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Наредбата е приета с Решение № 858/25.03.2010год.
На Общинския съвет – Сливен, изм. и доп. с Реш. №
951/12.08.2010год., изм. с Реш. № 1305/07.06.2011год.
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Тази Наредба регламентира реда и начина на притежаване,
отглеждане, контрола и регистрацията на животни на територията на Община
Сливен, както и взаимоотношенията между общинската администрация,
РВМС, Организациите за защита на животните и собствениците на животни.
Чл.2. Разпоредбите на наредбата се прилагат за:
1. селскостопански животни за лични нужди
2. животни-компаньони
3. безстопанствени животни
Чл.3. Наредбата регламентира редът и изискванията за регистриране и
контрол на домашни и безстопанствени кучета на територията на общината.
Чл.4. (Изм. с Реш. № 951/12.08.2010 год.) Разпоредбите на тази наредба
са задължителни за всички физически и юридически лица на територията на
общината, свързани с дейността по чл.1.
Чл.5 (1) Собствениците на животни са длъжни да имат хуманно
отношение към тях, да ги отглеждат и използват по начин, който съответства
на тяхното развитие и предназначение и е съобразен с физиологичните им
нужди и етологични особености, да им осигуряват оптимални условия за
отглеждането им, съобразно техния вид, брой, възраст и здравословно
състояние, а именно:
1. място за обитаване, храна, вода, грижи и условия, съобразени с
нуждите му;
2. необходимото пространство и свобода на движение;
3. подходящ микроклимат- осветление, температура, допустимо ниво на
влажност, шум и вредни газове, въздушна циркулация;
4. редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и
незабавно лечение при заболяване или нараняване;

5. да предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на
животните.
6. да осъществява контрол върху поведението на животните извън дома
си.
7.да осигури на животните защитата им от болка, страдание и умишлено
причиняване на вреда.
(2) Едно животно не може да бъде отглеждано ако:
1. Условията, посочени в чл. 5, ал.1 не са изпълнени.
2. Въпреки създадените условия по чл.5, ал.1, животното не може да се
приспособи към тях.
Чл. 6. (1) Забранява се проявата на особена жестокост:
1. умишленото причиняване на смърт на животни;
2. умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане на животни;
3. стрелбата по безстопанствени животни, опитомени животни или
животни в плен и диви животни.
(2) . (Изм. с Реш. № 951/12.08.2010 год.) ( предишна ал.3)Не се смята за
особена жестокост деянието по ал. 1, т. 3, когато се извършва при условията
на крайна необходимост или съгласно разпоредбите на Закона за лова и
опазване на дивеча или Закона за биологичното разнообразие.
(3) . (Изм. с Реш. № 951/12.08.2010 год.) ( предишна ал.4)Не се смята за
особена жестокост деянието по ал. 1, т. 1, когато се извършва съгласно
разпоредбите на чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12, чл. 159, ал. 1 и 3, чл. 160, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 179, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
РАЗДЕЛ ІІ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ
Чл.7. В град Сливен се обособява централна градска зона с граници:
СЕВЕР ул.,,Елисавета Багряна’’
ЮГ ул.,, Братя Миладинови’’ и ул.,,Цар Симеон’’
ИЗТОК ул. ,,Христо Ботев’’
ЗАПАД ул.,, Генерал Скобелев’’ и ул.,,Великокняжевска’’
Чл.8. В централна градска зона и в кварталите с комплексно жилищно
строителство се забранява отглеждането на едри преживни животни /ЕПЖ/,
дребни преживни животни /ДПЖ/, свине, еднокопитни животни и птици.
Чл.9. (1) В прилежащите към града вилни зони, жилищни квартали с
дворищна регулация, в кварталите „Речица” и „Дебелата кория” 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 ЗВМД, Наредба 7 на ЗМ за
хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и други
нормативни актове.
(2) Допустимият брой на отглежданите животни се определя както
следва:
а) за жилищни квартали с дворищна регулация без кварталите ,,Речица’’и
,,Дебелата курия’’ до:
- пет възрастни птици
- един заек с приплоди
б) за прилежащите към града вилни зони и кварталите ,,Речица” и „Дебелата
курия” до:
- едно едро преживно животно и приплодите му до едногодишна възраст;
-две овце майки или кози майки;
-едно прасе за угояване;
-един брой еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
-10 заека;
-10 възрастни птици.
в) всички села в Община Сливен до:
- едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна
възраст;
- пет овце майки или кози майки;
- пет прасета за угояване;
- три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
- сто заека;
- 100 възрастни птици;
- 150 бройлера
Чл.10. (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да ги
отглеждат и използват по начин, който съответства на тяхното развитие и
предназначение и е съобразен с физиологичните им нужди и етологични
особености.
(2) Собствениците и гледачите на животни, са длъжни да се грижат за
животните и да не ги изоставят.
(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.11. (1) Кметове и кметски наместници на населените места определят
места за организирано депониране на оборския тор.
(2) Собствениците са задължени да почистват ежедневно на животните,
като не се допуска замърсяване с течни и твърди отпадъци и да осигуряват
ежеседмично изхвърляне на оборския тор на определените за целта места.

Чл.12. Забранява се придвижване на едри преживни животни (ЕПЖ),
дребни преживни животни (ДПЖ) и свине без идентификация в населените и
извън населените места на територията на община Сливен.
Чл.13 Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с
разпоредбите на Закона за пчеларството.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ
Чл.14. Собственикът на животно-компаньон е отговорен за неговото
здравословно състояние и е длъжен да му осигури условията, грижите и
вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му .
Чл.15. (1) (Изм. с Реш. № 951/12.08.2010 год. и Реш. № 1305/07.06.2011
год.) Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират непосредствено
след придобиването им.
(2) При регистрация в 10 дневен срок от придобиването на кучето
собствениците ползват отстъпка в размер на 25 % от дължимата такса.
(3) Регистрацията на кучета е двустепенна
1.Ветеринарно-медицинската регистрация се извършва от частно
практикуващ
ветеринарен лекар по реда, определен в Закона за
ветеринарномедицинската дейност
2. (Изм. с Реш. № 951/12.08.2010 год. ) Административната регистрация
се извършва от длъжностно лице в отдел „Екология” при дирекция „ОИЕ’’
Община Сливен след подаване от собствениците на кучета на декларация по
чл.117 от ЗМДТ и заплащане на такса за притежаване на куче в размер,
определен в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община
Сливен.
(4) Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на
таксата се извършва в дирекция “Местни данъци и такси” при Община
Сливен. Към декларацията се прилагат копия на:
а/ Ветеринарномедицински паспорт на кучето – страниците с описание и
идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия
ветеринарен лекар;
б/ Документ, удостоверяващ целта на ползването на кучето, издаден от
специализирани инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.)
(5) Таксата за притежание на куче се заплаща ежегодно в дирекция
„Местни данъци и такси” до 31 март на съответната календарна година, или в
едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито
след 31 март и не подлежи на възстановяване. За кучета, придобити през
текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й
размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на

придобиването. При придобиването на куче с вече платена годишна такса,
друга за същата година не се заплаща от новия собственик.

(6) От заплащане на такса са освободени, след представяне 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. Ловни кучета.
7. Кучета с поставен микрочип за първата година от неговото
ветеринарномедицинско регистриране
(7) Приходите от събраните такси се използват за мероприятията,
свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
(8) (Изм. с Реш. № 951/12.08.2010год.) Отдел „Екология” при дирекция
„ОИЕ‘’ в Общинска администрация води регистър, който съдържа следните
реквизити:
1. Номер и дата на регистрацията
2. Трите имена и постоянен адрес на собственика.
3. Адрес, на който пребивава кучето.
4. Порода, външни белези и име на кучето, съгласно
ветеринарномедицинския паспорт.
5. Цел за използване на кучето.
6. Дата на кастрация на кучето (ако е извършена), удостоверена със
съответния документ.
7. Платена такса – номер на квитанция, дата.
Чл.16. Собственикът е длъжен:
1. Да не оставя животното-компаньон без надзор и да упражнява
постоянен контрол на поведението му.
2. Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно
животно-компаньон с други животни и хора.
3. Да гарантира сигурността и защитата на животното-компаньон от хора
и други животни-компаньони, които могат да му причинят физически или
психически страдания.
4. Да не допуска нарушаване на обществения ред, спокойствието и
почивката на гражданите от животното-компаньон.
5. Да не използува животното-компаньон за комерсиални цели- просия,
фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др.
6.
Да
носи
със
себе
си
регистрационните
документиветеринарномедицински паспорт за бозайниците, а за кучетата и документа
за регистрация.
7. Да почисти мястото след дефекация на животното-компаньон

Чл.17 (1) Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда –
етажна собственост, на площ по-малка от:
1.за куче
а/ от малки породи до 10 кг. – 6 кв.м
б/от средни породи до 25 кг – минимум 8 кв.м
в/ за големи породи над 25 кг – минимум 10 кв.м
2. за котка - минимум 6 кв.м
(2) Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.
(3) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или
къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.
(4) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигуряват 5 м.
тел /въже / за свободно движение, както и ежедневна разходка.
Чл.18 .Собствениците на животни домашни любимци осигуряват на
отгледаните новородени животни домашни любимци дом и стопанин, в
противен случай ги предават за отглеждане в приют за безстопанствени
животни.
РАЗДЕЛ ІV
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ
Чл.19. (1) Кметът на общината и кметовете на населените места
организират мероприятията с безстопанствените и безнадзорни кучета.
(2) Кучетата са под надзора и грижите на общините и организациите за
защита на животните.
Чл.20. (1) Безстопанствените и безнадзорни кучета подлежат на събиране
от оторизирани от Кмета лица.
(2) Уловените кучета се настаняват в специализиран приют /изолатор/
със статут на самостоятолно звено на общинско финансиране, организирано и
регламентирано с Устройствен правилник, утвърден от кмета на общината.
Чл.21. (1) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и
при условия, които гарантират здравето им с минимално страдание, от лица
със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.
(2) Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал.1 се
извършва със специално обурудвани и обозначени превозни средства с добра
вентилация.
(3) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва
да преминали курс на обучение и да се ръководят и контролират от
ветеринарен лекар.
Чл.22 (1) Кучетата, настанени в приют се кастрират, обезпаразитяват и
ваксинират срещу бяс.

(2) Кучетата по ал. 1 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят
да ги отглеждат като компаньони и се регистрират по реда на Раздел ІІІ от
Наредбата..
(3) (Изм. с Реш. № 951/12.08.2010 год.) Кучетата за които не се явят лица
по ал. 2, се маркират и се настаняват във временни приюти, определени от
общинския съвет, или се връщат по местата, от които са взети.

РАЗДЕЛ V
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23 (1) Контролът по настоящата наредба се извършва от определени
със заповед на кмета длъжностни лица
(2) Контролът се извършва чрез периодични проверки и проверки по
постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата.
(3) Контролните органи имат право:
1.да установяват самоличността на собственика на животни;
2.на достъп до всички обекти и цялата документация, необходима за
осъществяване на проверката;
3.да влизат след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими
имоти и транспортни средства, където се отглеждат животни или се
предполага, че се отглеждат или се третират животни.
(4) Собствениците на животни са длъжни да осигуряват достъп до
обектите и за оказване на неотложна помощ на животно, което е застрашено
със смърт или тежко увреждане на здравето.
Чл. 24 (1) Актовете за установяване на административни нарушения се
съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Община
Сливен, кметовете и кметските наместници на населените места.
(2) Въз основа на съставените актове за установяване на
административни нарушения кметът на общината издава наказателни
постановления.
(3) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 25 (1) За установените нарушения на наредбата се налагат
административни наказания глоба и имуществена санкция в размерите,
предвидени за съответните нарушения.
(2) Конкретният размер на санкцията за всяко отделно нарушение се
определя от наказващия орган в рамките на установените предели, съобразно
тежестта на нарушението и степента на вината на нарушителя.

Чл. 26 (1) При постъпване на писмен сигнал за неспазване на
разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредбата длъжностните лица от отдел
“Екология” извършват проверка, която задължително завършва с изготвянето
на писмени предписания за отстраняване на нарушението в едномесечен
срок, които са задължителни за собственика.
(2) Когато собственикът не изпълни предписанията по ал. 1, животнокомпаньон се включва в осиновителни програми, провеждани от
Организациите за защита на животните за осигуряването му с нов дом или се
изземва с протокол от служители на общината и се настанява в общински
изолатор, а на собственика се налага глоба в размер на 20 лв.
Чл. 27 (1) Който прояви особена жестокост към животно по смисъла на
чл. 6, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 500 лв. до 800 лв..
(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено повторно, глобата е от 1000
лв. до1500 лв.
Чл. 28 (1) (Изм. с Реш. № 1305/07.06.2011год.)При установяване на
нерегистрирано куче на собственика се изготвя писмено предписание за
отстраняване на нарушението в 5 дневен срок, който е задължителен за
собственика.
(2) (Изм. с Реш. № 1305/07.06.2011год.)Когато собственикът не изпълни
предписанието по ал.1 в посочения срок се налага глоба в размер на 20 лв. за
физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци –
имуществена санкция в размер на 50 лв. При повторно нарушение глобата е
40лв. за физическите лица и имуществена санкция в размер на 100лв. за
юридическите лица и едноличните търговци.
Чл. 29 (Изм. и доп. с Реш. №951/12.08.2010год.) Който не изпълни
разпоредбата на чл.10, ал.3, чл. 11, ал.2 , чл.16 и чл. 17, се наказва с глоба от
50 до 100 лв, а при повторно нарушение – с глоба от 150 до 200 лв.
Чл. 30 За нарушаване на чл. 12 се налага глоба в размер от 50 до 100 лв.,
а при повторно нарушаване – в размер от 150 до 200 лв.
Чл.31 (1) При нарушение на чл.8, чл. 9, ал. 2 длъжностните лица от
отдел “Екология” изготвят писмени предписания за отстраняване на
нарушението в 3 месечен срок, които са задължителни за собственика.
(2) Когато собственикът не изпълни предписанията по ал. 1 в посочения
срок се налага глоба в размер на 50 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:

1. “Едри преживни животни” са говеда и биволи
2. “Дребни преживни животни” са овце и кози
3. ”Еднокопитни животни” са коне, магарета и техните хибриди
4. ”Птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби, яребици, пъдпъдъци,
токачки, пауни и фазани, отглеждане в затворени помещения и в кафези, с
търговска или нетърговска цел, или с развъдна цел.
5. „Селскостопански животни за лични нужди” са животни отглеждани с
цел производство на суровини и храни от животински произход или за други
селскостопански или горскостопански цели, или за работа, чиято бройка е в
следните граници:
едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна
възраст;
пет овце майки или кози майки;
пет прасета за угояване;
три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
сто заека;
100 възрастни птици;
150 бройлера.
6. ,,Животни-компаньони’’ са животни, които се отглеждат в
домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за
домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи,
зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас риби. /ЗЗЖ/
7. ,,Безстопанствено животно’’ е животно което е без собственик и
регистрация и е свободнодвижещо се.
8. ,,Приют за животни’’ е общински или частен обект, който разполага с
подходящи условия, за да се осигури на безстопанствени животни
ветеринарномедицинско обслужване, грижи подслон и намиране на нов
собственик
9. ,,Спасителен център’’ е място, определено от министъра на околната
среда и водите, в което се осигуряват грижи за конфискувани живи
екземпляри.
10. „Идентификация на животно” е характеризирането му по неговата
маркировка, паспорт и регистрационни данни
11. „Повторно” е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от
влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е
наказан за същото по вид нарушение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. (1) Наредбата е приета на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Закона
за ветеринарномедицинската дейност
(2) Изменения и допълнение на Наредбата се извършват по реда на
приемането й в съответствие с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
§2. Настоящата Наредба отменя Наредба за притежаване и отглеждане на
кучета на територията на община Сливен, приета с Решение №1524 от
27.09.2007г. на Общински съвет – Сливен
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