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 14.10.2020 г.,
за предложения и становища по настоящия проект на Наредба 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 ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ, КОНТРОЛ И РЕГИСТРАЦИЯ НА
ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази Наредба регламентира реда и начина на притежаване, отглеждане, контрол
и регистрация на животни на територията на Община Сливен, както и
взаимоотношенията между общинската администрация, ОДБХ, 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. Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и
юридически лица на територията на общината, свързани с дейността по чл.1.
Чл. 4. Собствениците на ССЖ за лични нужди и животни компаньони са длъжни да
спазват всички изисквания при отглеждането на отделните видове животни,
регламентирани в 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.
РАЗДЕЛ ІІ

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ
Чл. 5. За отглеждането на селскостопански животни с цел лични нужди в община
Сливен са обособени следните зони:






Централна градска зона
Жилищни квартали с дворищна регулация без кварталите Речица, Дебелата кория и
Надежда
Кварталите Речица, Дебелата кория и Надежда
Селищни образувания около гр. Сливен
гр. Кермен и селата в община Сливен

Чл. 6. 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, птици и пчелни семейства.
Чл. 7. (1) В селищните образувания около град Сливен, жилищните квартали с
дворищна регулация, в кварталите Речица, Дебелата кория и Надежда, селата на
територията на община Сливен и гр. Кермен се разрешава отглеждането на
селскостопански животни за лични нужди, птици и пчелни семейства, при условие
че се спазват всички изисквания на горепосочените нормативни документи.
(2) Допустимият брой на отглежданите животни се определя както следва, за:
1. жилищни квартали с дворищна регулация без кварталите Речица, Дебела кория
и Надежда, до:
 пет възрастни птици;
 десет бройлера или подрастващи птици, независимо от вида;
 един заек с приплоди.
2. кварталите Речица, Дебела кория и Надежда до:
 едно едро преживно животно и приплодите му до 12 месечна възраст;
 две овце майки или кози майки с приплодите им до 9 месечна възраст;
 едно прасе за угояване;
 един брой еднокопитни и приплодите му до 12 месечна възраст;
 десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
 десет възрастни птици;
 петдесет бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
3. селищни образувания около гр. Сливен








едно едро преживно животни и приплодите му до 12 месечна възраст;
пет дребни преживни животни с приплодите им до 9- месечна възраст;
две прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
едно еднокопитни и приплодите им до 12 месечна възраст;
десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
петдесет възрастни птици независимо от вида;
сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

4. гр. Кермен и селата в община Сливен до:
 до два броя едри преживни животни и приплодите им до 12 месечна възраст;
 десет броя дребни преживни животни с приплодите им до 9- месечна възраст;







три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
два броя еднокопитни и приплодите им до 12 месечна възраст;
десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
петдесет възрастни птици независимо от вида;
сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

Чл. 8. Отглеждането на селскостопански животни с капацитети извън посочения за
лични нужди се извършва в семейни и индустриални ферми, които отговарят на
изискванията на Наредба 44 и подлежат на контрол от ОДБХ - Сливен.
Чл. 9. (1) Животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на
селскостопански животни подлежат на задължителна регистрация в ОДБХ Сливен, която се извършва в следният ред:
1. Собственикът ССЖ за лични нужди подава чрез кмета или кметския наместник на
населеното място Заявление по образец за регистрация на животновъдният
обект, като за всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или
кметският наместник предоставя на ОДБХ - Сливен за регистрация всички
постъпили за периода заявления.
2. След получаване на заявленията със заповед на директора на ОДБХ - Сливен се
определя комисия за извършване на проверка на личните стопанства в състава
на която се включва кмет или кметски наместник на населеното място или
упълномощено от тях лице.
3. След приключване на проверката комисията излиза със становище за регистрация
или за отказ. Ако при проверката се установи, че личното стопанство не отговаря на
ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на
заявителя и определя срок за отстраняване на пропуските, след което извършва
повторна проверка на обекта. За резултатите от проверката се съставя протокол,
който се представя на директора на ОДБХ - Сливен.
4. В срок до три работни дни от представяне на становището директорът на ОДБХ –
Сливен вписва животновъдния обект в регистъра и издава удостоверение за
регистрация или мотивирано отказва регистрацията.
(2) Регистрацията на животновъдните обекти е безплатна и безсрочна.
Чл. 10. Отглеждането на ССЖ за лични нужди е допустимо само в регистрирани
животновъдни обекти в имоти с жилищно предназначение, намиращи се в
регулацията на населените места на територията на община Сливен.
Чл. 11. Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди се извършва в
ограден двор, в сгради и постройки, отговарящи на следните изисквания:
1. Заварени законни или търпими по смисъла на ЗУТ стопански постройки, които
отговарят на санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания и на
нормативните изисквания за опазване на околната среда.
2. Ново изградени стопански постройки по реда на ЗУТ и съответните подзаконови
нормативни
актове
при
спазване
на
санитарно-хигиенните,
ветеринарномедицинските изисквания и на нормативните изисквания за опазване на
околната среда. Постройките за отглеждане на животни се изграждат след издадено
разрешение за строеж.

3. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти за които е
констатирано по реда на ЗУТ че са незаконни строежи или не се използват по
предназначение.
Чл.12. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на ССЖ за лични нужди се изграждат
съгласно изискванията на Наредба 44 и ЗВМД, според вида на животните и целта за
която се отглеждат.
(2) В животновъдните обекти за отглеждане на ССЖ за лични нужди да се спазват
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. оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното
благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и
други животни;
4. 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;
5. имат обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор.
Чл.13. Собствениците на селскостопански животни за лични нужди са длъжни да
поддържат добра хигиена на отглеждане на животните, да почистват ежедневно и да
не допускат замърсяване с течни и твърди отпадъци като осигуряват ежеседмично
изхвърляне на оборския тор на определените за целта места.
Чл.14. Забранява се:
1. Отглеждането, предвижването или транспортирането на животни, на които не е
извършена официална идентификация и/или не са изпълнени мерките,
предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на
болести по животните и зоонози.
2. Пускането на животни извън животновъдният обект без придружител, освен
когато животните се намират в оградени пасища.
3. Преминаването на стада през гр. Сливен.
4. Пашата на животни в изградените и обособени като такива паркове и градини на
територията на община Сливен, включително и в озеленените площи по
околовръстните пътища.
5. Транспортирането на животни от превозвачи без ветеринарномедицинско
свидетелство, а за ЕПЖ и ЕК животни – и без ветеринарномедицински паспорт.
Чл. 15. Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите
на Закона за пчеларството и ЗВМД.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ

Чл. 16. 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. 17. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират непосредствено след
придобиването им.
Чл. 18. Регистрацията на кучетата е двустепенна:
 ветеринарномедицинска и
 административна
Чл.19. (1) Ветеринарно-медицинската регистрация се извършва по реда определен в
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на
регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика
във ветеринарномедицинско заведение за:
1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер (микрочип)
и издаване на идентификационен документ (паспорт)
2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.
(3) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна
възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 2 за първоначално поставяне на
ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се
извършва 12 месеца след предходната.
(4) Ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система на
БАБХ и ежемесечно изпраща по електронен път или на хартиен носител в ОДБХ
справка за всички идентифицирани кучета през съответния месец.
(5) Собствениците на кучета заплащат на ветеринарния лекар стойността на
извършените действия и манипулации, средствата на официална идентификация,
паспорта и въвеждането на информацията в Интегрираната информационна система
на БАБХ.
Чл. 20. (1) Административната регистрация се извършва 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.
(2) Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се
извършва в дирекция “Местни данъци и такси” при Община Сливен или в кметства и
кметски наместничества на съответното населено място, като към декларацията се
прилагат копия на:
1.

Ветеринарномедицински паспорт на кучето - страниците с описание и
идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен
лекар;

2. Документ, удостоверяващ целта на ползването на кучето, издаден от специализирани
инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.)
(3) Таксата за притежание на куче се заплаща ежегодно в дирекция „Местни данъци и
такси” на съответното населено място 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.
(4) От заплащане на такса са освободени, след предоставяне на документ, но подлежат
на регистрация, собствениците на:
1. кучета на лица с увреждания;
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. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за
лова и опазване на дивеча.
8. Кучета с поставен микрочип за първата година от неговото
ветеринарномедицинско регистриране;
(5) Приходите от събраните такси се използват за мероприятията, свързани с
намаляване броя на безстопанствените кучета.
(6) В Общинска администрация, кметства и кметски наместничества се 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 извършена кастрация на кучето, удостоверена със съответния документ.
7. Платена такса - номер на квитанция, дата.
Чл.21. Собственикът е длъжен:
1. Да не оставя животното-компаньон без надзор и упражнява постоянен контрол на
поведението му.
2. Да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в
чужда собственост или на обществени места.
3. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето на обществени
места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни, да
не допуска животните да не създават опасност за хора или други животни.

4. Да не допуска нарушаване на обществения ред, спокойствието и хигиенните
условия на членовете на етажната собственост от животното-компаньон.
5. Да вземе мерки животните-компаньони да не се замърсяват обществени места,
като почиства мястото след дефекацията им.
6. Да вземе мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните.
7. При извеждане на кучето на разходка да носи в себе си ветеринарномедицинския
паспорт и регистрационен талон
и да го предостави за проверка на
проверяващите органи.
8. В едномесечен срок в деловодството на Община Сливен или в съответното
кметство, собствениците на кучета са длъжни да обявят всички настъпили
изменения( продажба, смърт, промяна на местоживеене и др.).
Чл. 22. (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) Не могат да се отглеждат на открито повече от 3 броя кучета с приплодите им до 6
месечна възраст.
(4) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които
ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.
(5) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигуряват 5 м. тел (въже) за
свободно движение, както и ежедневна разходка. Когато ги отглеждат вързани на
открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.
(6) Когато се отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват
необходимата разходка.
Чл. 23. (1) Собственикът на куче, който го отглежда с цел развъждане, се регистрира
по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и заплаща в общината
такса.
(2) Таксата по ал.1 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки клубове,
членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други
български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна
дейност на чистопородни кучета.
Чл. 24. Собствениците на животни-компаньони осигуряват стерилизацията им, освен
ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни
или да ги предоставят на нови собственици.
Чл. 25. (1) Забранява се:

1. Извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник;
2. Разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините
със забранителни знаци;
3. Изоставянето на животни;
4. Организирането, провеждането и участието в борби с кучета и други животни;
5. Въвеждането на кучета в закрити обществени сгради, заведения за обществено
хранене, магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове,
с изключение на кучета водачи, придружаващи незрящи хора и служебни кучета,
съпровождащи органите на МО и МВР.
6. Приютяване и отглеждане на безстопанствени животни във входовете и
прилежащите територии на жилищните сгради.
(2) Свободното разхождане на кучета, става само на места, определени със заповед на
кмета/кметския наместник на населеното място.
РАЗДЕЛ ІV
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ
Чл.26. (1) Общински съвет Сливен приема Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Сливен, която се основава на
следните принципи:
1. постигане на здравословна среда за гражданите и подобряване хуманното
отношение към животните;
2. управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен
начин чрез масова кастрация
(2) Кметът на общината и кметовете на населените места организират мероприятия,
свързани с безстопанствените и безнадзорни животни.
(3) Кучетата са под надзора и грижите на общините и организациите за защита на
животните
Чл.27. (1) Безстопанствените и безнадзорни кучета подлежат на събиране от
оторизирани от Кмета лица.
(2) Дейностите по ал. 1 включват: улавяне, обезпаразитяване външно и вътрешно,
ваксиниране срещу бяс, кастриране на мъжки и женски кучета, маркиране с чип и
ушна марка, връщане на място, евтаназия на агресивни и болни кучета и
прибиране на трупове на умрели кучета и котки.
(3) Всички дейности и манипулации по ал. 2 се осъществяват в регистрирани
ветеринарномедицински клиники, като на безстопанствените животни се осигурява
престой за възстановяване не по-малко от 24 часа.
(4) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които
гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична
квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.
(5) Транспортирането на заловените кучета по се извършва със специално оборудвани и
обозначени превозни средства с добра вентилация.

(6) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са
преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.
(7) Екипите за залавяне на безстопанствени животни се ръководят и контролират от
ветеринарен лекар.
(8) Не се допуска след приключилата процедура по смисъла на ал. 2, връщане на кучета
в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за
игра на деца, автомагистрали и летища.
(10) Кучетата по ал. 2 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги
отглеждат като компаньони, и се регистрират по реда на Раздел ІІІ от Наредбата.
(11) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 10, се маркират и се връщат по местата,
от които са взети.
(12) Кучетата са под надзора и грижите на общината и официално регистрирани
организации за защита на животните.
РАЗДЕЛ V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Чл. 28. Кметове и кметски наместници на населените места в общината осъществяват
контрол при отглеждането на селскостопански животни за лични нужди и животни
компаньони и организират мероприятията с безстопанствените и безнадзорни
животни в населените места на община Сливен.
Чл. 29. Кметовете и кметските наместници са длъжни да:
1. Да съдействат за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестите по животните, разпоредени от ОДБХ Сливен;
2. Да организират изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болести
по животните, разпоредени от Централния епизоотичен съвет, областна и общинска
епизоотични комисии;
3. Да съдействат на ОДБХ Сливен при 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. Да районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а
при необходимост - забраняват използването им;
5. Да предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
6. Да организират и предприемат действия, свързани със събиране и обезвреждане на
умрели безстопанствени животни, съгласно действащото законодателство;
7. Да организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и
предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински
продукти, съгласно действащото законодателство;
8. Да 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. Да предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по
улиците на населените места;

10. Да определят маршрут на движение на животните от животновъден обект и/или
сборни стада по улиците на населените места;
11. Да 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;
12. Да водят в кметствата регистър на пчелините, включително пчелните семейства;
13. Да 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 оказват съдействие и подпомагат дейността
на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране
на болестта, като;
а) актуализират списъка по т.13;
б) организират дейностите по загробване на труповете на животните ;
в) осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до
терена за загробване;
г) 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;
д) осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на
мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната
територия;
е) съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените
места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
ж) забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято
територия е констатирано епизоотичното огнище;
15. Да определят със заповед места за организирано депониране на оборския тор в
съответното населено място.
16. Да осъществяват контрол за спазване на наредбата.
РАЗДЕЛ VI
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 30. (1) Кметът на общината организира контрола по спазването на Наредбата.
(2) Контролът по спазване изискванията на настоящата Наредба се осъществява от
Кмета на общината, кметовете на населените места, кметските наместници и
служители на общинска администрация, определени със заповед на Кмета на
общината, органите на МВР Сливен и РЗИ Сливен, ОДБХ- Сливен в рамките на
тяхната компетентност.
(3) Контролът се извършва чрез периодични проверки и проверки по постъпили молби,
жалби и сигнали за нарушения на наредбата.
(4) 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.
(5) 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. 31. (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. 32. (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. 33. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба се налага на физически
лица глоби в размер от 50 лв. до 1000 лв., а на юридически лица, имуществена
санкция в размер от 100 лв. до 10 000 лв., а при повторно нарушение на физическите
лица, глоба от 100 лв. до 5000 лв., а на юридическите лица, имуществена санкция: от
300 лв. до 50 000 лв.
(2) Размерът на глобата/имуществената санкция се определя от наказващия орган,
според тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.
(3) Административното наказание се налага, ако за конкретното нарушение не е
предвидено по-тежко наказание от друг действащ нормативен акт.,
Чл. 34. При констатиране на нарушение могат да се съставят предписания с определяне
срока за отстраняването му. При неизпълнение на предписанието в определения
срок, на нарушителя се съставя акт за установяване на административно нарушение
в съответствие с правилата на тази Наредба.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. ,,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.
2. “Едри преживни животни” са говеда и биволи.

3. “Дребни преживни животни” са овце и кози.
4. ”Еднокопитни животни” са коне, магарета и техните хибриди.
5. ”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
6. "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с
цел добив на суровини и храни за лична употреба.
7. ,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/
8. ,,Безстопанствено животно’’ е животно което е без собственик и регистрация и
е свободнодвижещо се.
9. ,,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
10. Биосигурност (биологична сигурност)" е комплекс от управленски и
физически мерки, които намаляват риска от проникването, развитието и
разпространението на болестите по животните.
11. „Идентификация на животно” е характеризирането
маркировка, паспорт и регистрационни данни

му по

неговата

12. "Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на
популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя
им и цели освобождаването на улиците от тях.
13. „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"
14. С,, цел развъждане" е размножаване на животното поне веднъж годишно

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 133, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност
§2. Настоящата Наредба отменя Наредба за притежаване и отглеждане, контрол и
регистрация на животни на територията на община Сливен, приета с Решение №
858/25.03.2010год. на Общинския съвет – Сливен, изменена и допълнена с Решение №

951/12.08.2010год., изменена с Решение № 1305/07.06.2011год. изменена и допълнена с
Решение № 966/25.01.2018 год., в сила от 01.02.2018г. и Решение №1299/27.09.2018год.
§ 3. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.

