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Проект:
Наредба за притежаване и отглеждане на селскостопански животни на територията на
Столична община
Раздел I
Общи положения
Чл.1. Наредбата регламентира реда и начина на отглеждане на селскостопански животни на
територията на Столична община, взаимоотношенията между общинската и районната
администрация, Областна дирекция по безопасност на храните – София град /ОДБХ/ и
собствениците на селскостопански животни.
Раздел II
Идентификация на селскостопански животни. Транспортиране на селскостопански
животни. Движение на пътни превозни средства /ППС/ с животинска тяга.
Чл.2. (1) Животните /едрите преживни и еднокопитни животни/ подлежат на
идентификация:
а) Условията и редът за идентификация на едри преживни животни /ЕПЖ/, се
уреждат с Регламент 1760/2000/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета, за създаване на
система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на
говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент 820/98/ЕИО на Съвета,
както и актовете по прилагането му) Официален вестник на Европейския съюз L204 от
11.08.2000г.) и Закона за ветеринарномедицинската дейност;
б) Условията и редът за идентификация на овце и кози се уреждат с Регламент
21/2004 на Съвета за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от
рода на овцете и козите и за изменение на Регламент 1782/2003/ЕО и на директиви
92/102/ЕИО/ и 64/432/ЕИО (Официален вестник на Европейския съюз L005 от 9.01.2004г.) и
актовете по прилагането му;
в) Условията и редът за идентификация на еднокопитни животни се уреждат с
Регламент 504/2008/ЕО на Комисията за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива
90/427/ЕИО на Съвета, относно методите на идентификация на еднокопитни животни
(Официален вестник на Европейския съюз L149 от 7.06.2008г.) .
г) Българска агенция по безопасност на храните е официалният компетентен орган
за контрол по идентификация на животните;

д) Българска агенция по безопасност на храните поддържа компютъризирана
информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти;
(2) Собствениците на животни по ал.1 от наредбата са длъжни да ги идентифицират
чрез поставяне на транспондер /чип/ и ветеринарномедицински паспорт, издаден от Областна
дирекция по безопасност на храните – София град.
(3) Собствениците, които притежават селскостопански животни, след като ги
идентифицират, съгласно чл.2 от наредбата са длъжни да ги регистрират в районните
администрации в срок от 7 дни за новородени животни и 3 дни за новопостъпилите животни.
Чл.3. (1) Придвижването на селскостопанските животни на територията на Столична
община се извършва по маршрути, предварително определени със заповед от кмета на района.
(2) Забранява се придвижването на селскостопанските животни на територията на
Столична община ако не са идентифицирани, съгласно чл.2 от настоящата наредба.
(3) Забранява се транспортирането на селскостопански животни се извършва на
територията на Столична община без ветеринарномедицинско свидетелство, съгласно чл.39,
ал.2, т.13 от ЗВД, а за едрите преживни и еднокопитни животни – и с ветеринарномедицински
паспорт.
(4) Животните се транспортират при условия, гарантиращи здравето, физиологичните
и поведенческите им нужди в специализирани транспортни средства, а на болни животни или
на животни, които са били в контакт с болни животни, само с писмено разпореждане на
ветеринарен лекар.
(5) Транспортирането на животни се извършва при спазване изискванията на
Регламент 1255/97 на Съвета, относно критериите на Общността за пунктовете за спиране и
относно изменение на маршрутния план, посочен в приложението към Директива 91/628/ЕО
(ОВ, L174 от 2.07.1997г.) и Регламент 1/2005/ЕО на Съвета, относно защитата на животните
по време на транспортиране и свързаните с това операции, и изменящ и допълващ
директивите на Съвета 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент 1255/97/ЕО на Съвета (ОВ, L003
ОТ 05.01.2005г.).
Чл.4. (1) Пътните превозни средства /ППС/ с животинска тяга се допускат за
движение по улиците, отворени за обществено ползване след като бъдат регистрирани, с
изключение на случаите, описани в разпоредбата на чл.28, ал.1, т.8 от Наредбата за
организацията на движението на територията на Столична община.
(2) ППС с животинска тяга се регистрират в съответния район на територията на
Столична община по местоживеене на собственика въз основа на писмено заявление,
подадена от собственика до кмета на района.
(3) Кметът на района в едноседмичен срок разглежда подаденото заявление и при
наличието на всички необходими изисквания, вписва в специален регистър /приложение №1
към настоящата наредба/, ППС с животинска тяга и собственика. За извършената регистрация
се издава регистрационен талон по образец /приложение № 2/.
(4) ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани, съгласно изискванията на ЗДП,
както и с престилки за животински отпадъци.
Раздел III
Отглеждане на селскостопански животни. Животновъдни обекти.
Чл.5. Собственици на селскостопански животни е необходимо да ги отглеждат,
съгласно изискванията на глава седма „Защита и хуманно отношение към животните” от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл.6. (1) Собственици, които отглеждат селскостопански животни и птици в личните
си дворове, са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните,
ветеринарно-медицинските и санитарно-хигиенните изисквания.
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(2) Помещенията за отглеждане на животни и птици трябва да отстояват на не помалко от 3 /три/ метра от оградата и на 4 /четири/ метра от жилищата на съседите /чл.35, ал.2
от ЗУТ/..
(3) Месторазположението на стопански сгради, изграждането на животновъдни обекти
обема на животновъдната дейност в поземлените имоти в жилищните зони на населени места
се определят, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и районните
администрации, съгласувано с ОДБХ – София град, а за поземлените имоти извън жилищните
зони – и с органите на държавния санитарен контрол.
(4) Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни трябва да
отговарят на изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти.
Чл.7. Столичният общински съвет със свое решение определя мерите и пасищата за
индивидуално и общо ползване, съгласно чл.89 и чл.101 от Наредбата за общинската
собственост на СОС.
Чл.8. Кмета на Столична община, кметовете на райони и на кметства:
1. Съдействат при изпълнение на мерките за профилактика при регистрация на
животновъдните обекти по чл.137, ал.1 от ЗВД, както и за ограничаване и ликвидиране на
заразни болести по животните.
2. Предприемат мерки за недопускане на животни на територията на депата за
отпадъци.
3. Организират събирането на трупове на животни и изграждането на трупни ями и
трупосъбирателни площадки.
Чл.9. Кметовете на райони и на кметства:
1. Определят със заповед местата за депониране на тор, когато това се прави извън
личния двор на стопаните на селскостопански животни.
2. Определят пасищата и местата за водопой в зависимост от епизоотичната
обстановка, а при необходимост забраняват използването им.
3. Определят със заповед маршрутите за придвижване на животни до мерите и
пасищата.
Чл.10. Забранява се пашата на селскостопански животни и изграждането на егреци на
територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, междублокови
пространства, сметоразтоварища, както и на места, допълнително забранени със заповед от
кмета на района.
Чл.11. Забранява се използването на общински пасища
неидентифицирани животни, съгласно чл.2 от настоящата наредба.
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Чл.12. Забранява се пашата на селскостопански животни извън регламентираните за
целта места и без пряко наблюдение от страна на неговия стопанин.
Раздел IV
Отглеждане на пчелини и пчелни семейства на територията на Столична община
Чл.13. (1) Регистрацията на пчелините се извършва по реда и при условията на чл.137
от ЗВД и при спазване изискванията на Наредба №27 от 10.07.2002 г. за регистрация и
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идентификация на пчелните семейства (Издадена от министъра на земеделието и горите, обн.,
ДВ, бр.70 от 19.07.2002г.., в сила от 20.01.2003 г., изм., бр.46 от 16.05.2008 г., в сила от
16.05.2008 г.).
(2) При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на временен
пчелин се издава от кмета на района в деня на подаване на молбата, при спазване
изискванията на чл. 13, ал. 1 от Закона за пчелите /ЗП/, а за имоти разположени в горски фонд
– по реда на Закона за горите.
(3) Забранява се устройването на постоянни и временни пчелини на:
1. разстояние, по-малко от 100м. от административни сгради, училища, детски
градини и болнични заведения;
2. разстояние, по-малко от 10 км. в райони с регистрирани племенни пчелини за
производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
3. разстояние, по-малко от 5 км. в райони с регистрирани репродуктивни пчелини
за производство на племенни пчелни майки;
4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
5. разстояние, по-малко от 500м. от химически заводи, които замърсяват въздуха с
вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал,
кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.
(4) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м. от съседни
пчелини и на повече от 100 м. от републиканската пътна мрежа.
Чл.14. Постоянните пчелини задължително са с ограда, на която собственикът поставя
на оградата табелка с името си (наименование/фирма на производителя), адрес/седалище,
брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.
Чл.15. За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства общината
може да учреди право на ползване върху имоти общинска собственост по реда на Закона за
горите, Закона за общинската собственост и Наредбата за общинска собственост на СОС, при
спазване изискванията на чл.13, ал.1 от ЗП.
Раздел V
Административно – наказателни разпоредби
Чл.16. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са:
1. Кмет на Столична община или упълномощени от него длъжностни лица;
2. Кметове на райони или упълномощени от тях длъжностни лица, съвместно с
представители на Столичен инспекторат по райони, за контрол по чл.2, чл.3,
чл.4, чл.8, чл.9, чл.10, чл.11, чл.12 и чл.6;
3. Общинска полиция.
Чл.17. (1) Контролните органи по чл.16 извършват:
1. Проверки по заповед на кмета на Столична община;
2. Периодични проверки по заповеди на районните кметове;
3. Проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на
наредбата, подадени от държавни органи, физически или юридически лица.
4. ОДБХ - София град може да оказва съдействие при извършване на проверки от
контролните органи по чл.16 на наредбата.
(2) Контролните органи имат право:
1. Да установяват самоличността на собственика на животното, със съдействието
на Общинска полиция;
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2. Да влизат след осигурен достъп от страна на собственика в частния му имот,
където се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат за извършване на проверки
за изпълнение на изискванията на настоящата наредба.
(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи :
1. Съставят констативни протоколи и да дават предписания със срокове и
отговорници за отстраняването им;
2. Съставят актове за установяване на административни нарушения;
3. Налагат глоба срещу квитанция. При отказ от страна на нарушителя да заплати
глобата, му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и наказания
/ЗАНН/;
(4) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения
кметът на съответния район или упълномощени от него лица издават наказателни
постановления.
Чл.18. Санкции
(1) При установяване на нерегистрирано животно, съгласно чл.2 от наредбата на
собственикът се налага глоба с фиш в размер до 50 лв. и се дава писмено предписание за
извършване на регистрация в едноседмичен срок. а при повторно нарушение в рамките на
текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно
постановление за налагане на глоба в размер до 300 лв.;
(2) За констатирани нарушения по чл.3, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.4 от настоящата
наредба на собственика се налага глоба с фиш в размер до 50лв., а при констатиране на
повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно
нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 400 лв.;
(3) За констатирани нарушения по чл.5 и чл.6 от настоящата наредба на
собственика се налага глоба с фиш в размер до 50лв., а при констатиране на повторно
нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се
издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 300 лв.;
(4) За констатирани нарушения по чл.10 и чл.11 от настоящата наредба на
собственика се налага глоба с фиш в размер до 20лв., а при констатиране на повторно
нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се
издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 200 лв.;
(5) При констатирано нарушение по чл.12 животното се транспортира от мобилен
екип на ОП „Екоравновесие” до животновъдния обект, предназначен за безстопанствени
коне, след съставяне на протокол от представител на района и общинска полиция. Ако
животното има собственик, може да му бъде върнато, като собственикът представи
ветеринарномедицинския паспорт на животното и заплати разходите за престоя му;
(6) За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в
предходните алинеи, на нарушителите се налагат глоби с фиш в размер до 20лв, а при
повторни нарушения в рамките на текущата година се съставя акт за административно
нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 300 лв.
(7) Наказателните постановления се издават от кмета на Столична община или
определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица
(8) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
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Раздел VI
Преходни и заключителни разпоредби
1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация..
2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Столична община и на
упълномощени от него лица.
3. С приемането на настоящата наредба от Столичен общински съвет се отменя
действието на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на
територията на Столична община, приета с Решение № 5 по Протокол № 46 от 18.12.2002 г.
на СОС, изменена и допълнена с Решение № 315 по Протокол № 57 от 07.08.2003г., в частта
придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни.
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