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 08.01.2021 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. В строителните граници на гр. Сливен (без кв. Речица, кв. Дебелата кория и кв.
Надежда) се забранява отглеждането на селскостопански животни с цел лични

нужди - едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ), свине,
еднокопитни животни, птици и пчелни семейства.
Чл. 6. (1) В кв. Речица, кв. Дебелата кория и кв. Надежда на град Сливен, в селищните
образувания, в гр. Кермен и в селата на територията на община Сливен се
разрешава отглеждането на селскостопански животни за лични нужди, при условие
че се спазват всички изисквания по чл.4 от наредбата.
(2) Допустимият брой на отглежданите животни се определя както следва, за:
 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. 7. 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 от 20.04.2006 г.
Чл. 8. (1) Животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на
селскостопански животни подлежат на задължителна регистрация в ОДБХ Сливен, която се извършва по реда посочен в чл. 137 от ЗВМД
(2) Регистрацията на животновъдните обекти по ал.1 е безплатна и безсрочна.
Чл. 9. Животновъдните обекти за отглеждане на ССЖ за лични нужди се изграждат
съгласно изискванията на Наредба 44 от 20.04.2006 г. и ЗВМД, според вида на
животните и целта за която се отглеждат.
Чл.10. 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. 11. Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите
на Закона за пчеларството и ЗВМД.
Чл.12. Задълженията на кметовете и кметските наместници са регламентирани в чл.
131 ал.2 от ЗВМД.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ
Чл. 13. 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. 14. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират непосредствено след
придобиването им.

Чл. 15. Регистрацията на кучетата е двустепенна:
 ветеринарномедицинска и
 административна
Чл.16. Ветеринарно-медицинската регистрация се извършва по реда определен в чл.174
от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 17. (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
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,
отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на
лова и опазване на дивеча.
8. Кучета с поставен микрочип за първата година от
ветеринарномедицинско регистриране;

подлежат

които се
Закона за
неговото

(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.18. Собственикът е длъжен:
1. Да вземе мерки животните - компаньони да не създават опасност за хора или
други животни
2. Да извежда кучетата с повод, а агресивните кучета и с намордник
3. Да не разхожда кучета на детски площадки и на места, обозначение от общината
със забранителни знаци.
4. Да вземе мерки животните-компаньони да не замърсяват обществени места, като
почиства мястото след дефекацията им.
5. 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.
6. Да вземе мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните.
7. Да не изоставя животните-компаньони.
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. 19. (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. 20. 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.
РАЗДЕЛ ІV
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ
Чл.21. Общински съвет Сливен приема Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Сливен.
Чл.22. Кметът на общината и кметовете на населените места организират
мероприятията,
свързани с безстопанствените и безнадзорни животни.
Чл. 23. Кучетата са под надзора и грижите на общините и организациите за защита на
животните

РАЗДЕЛ V
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 24. (1) 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.
(2) Контролните органи извършват проверки в недвижими имоти, в които се отглеждат
животни, по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата,
подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали
не се проверяват.
(3) В изпълнение на своите правомощия контролните органи съставят констативни
протоколи и дават предписания за отстраняване на констатираните нередности, като
определят срок за отстраняването им.
(4) При неизпълнение на дадените предписания в определения срок контролните
органи съставят актове за установяване на административни нарушения.
Чл. 25. (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. 26. Когато съставени констативни протоколи касаят нарушения извън
правомощията на органите на местно самоуправление и местната администрация,
контролните органи информират писмено органите определени 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 за предприемане на действия по компетентност.
Чл.27. Установените в тази наредба административни наказания се налагат в случай, че
за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ
нормативен акт.

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.

