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 20.07.2018 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. 1, абревиатурата „РВМС“ се заменя с „ОБДХ“
§ 2. В чл. 10, се добавя ал. 4:
,,ал. 4 Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди да се извършва в
ограден двор в сгради и постройки отговарящи на следните изисквания:
1. Стопанските постройки за отглеждане на домашни животни отговарят на
изискванията на ЗУТ за вида и отстоянието от съседни сгради и имоти,
посочените отстояния могат да бъдат намалени при представяне на нотариално
заверена декларация за съгласие от съседите.
2. Да има изградени водонепроницаеми подове, позволяващи лесно почистване и
дезинфекция.’’
§ 3. Чл. 23, ал. 1 се изменя по следния начин:
„(1) Контролът по настоящата наредба се извършва от кметовете и кметските
наместници на населените места в община Сливен, както и от определени със заповед
на кмета длъжностни лица.“
§ 4. Чл. 29 се изменя по следния начин:
,, Който не изпълни разпоредбата на чл. 10 ал. 3 и ал. 4, 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.’’
Допълнителни разпоредби
§ 5. В§ 1, т. 5 се изменя по следния начин:
,, "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел
добив на суровини и храни за лична употреба.’’
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.

