ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРАЖИЦА
Наредба за реда и условията за отглеждане на животни - домашни любимци и селскостопански
животни на територията на Община Стражица

НАРЕДБА

за реда и условията за отглеждане на животни - домашни
любимци и селскостопански животни на територията на
Община Стражица
/Изменена с Решение №405/19.10.2018 г. на ВТАдС/

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1). Наредбата регламентира реда, начина и условията за
отглеждане на селскостопански животни и животни – домашни любимци в
регулационните граници на гр. Стражица и населените места в общината,
както и взаимоотношенията между общинска администрация, Областна
дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ и Неправителствените
природозащитни организации /НПО/ .
(2). С тази наредба се уреждат:
1. Местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на
селскостопански животни и животни-домашни любимци;
2. Задълженията на собствениците на селскостопански животни и
животни-домашни любимци;
3. Правомощията на длъжностните лица от общинска администрация и
реда за осъществяване на контрол по спазване изискванията на тази Наредба.
(3). Разпоредбите на тази Наредба са задължителни за всички лица на
територията на общината, свързани с дейностите по ал. 1 и 2.
Чл. 2. (1). На територията на общината при стриктно спазване на
нормативната уредба по устройство на територията и всички
ветеринарномедицински и санитарно – хигиенни изисквания могат да се
отглеждат /затворено/ домашни животни и птици върху собствения имот в
количество необходимо за задоволяване на лични нужди.
(2). Собствениците 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. 3. (1). Животни по смисъла на член 1 ал. 1 са:
1. Еднокопитни и двукопитни животни от всякакъв вид, питомни и диви
зайци, домашни и диви птици.
2. Екзотични птици /папагали, пауни, фазани и др./ от различни видове,
животни за ценни кожи, кучета и котки.
1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРАЖИЦА
Наредба за реда и условията за отглеждане на животни - домашни любимци и селскостопански
животни на територията на Община Стражица

3. Пчели.
4. Риби.
(2). Не се считат за животни по смисъла на ал. 1 животни от циркове,
зоологически градини, на предприятия за търговия с такива животни,
менажерии и други подобни, екзотични животни, пощенски гълъби, горски
птици и лабораторни животни.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Чл. 4. (1). Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се
грижи за такъв, е отговорен за неговото здравословно състояние.
(2). Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за
такъв, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието,
съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:
1. Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно
неговите физиологични нужди.
2. Да му осигурява необходимото пространство и движение.
3. Да осъществява контрол върху поведението на животното извън
дома си.
4. Да му осигури ветеринарномедицинско обслужване.
(3). Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец,
ако:
1. Условията, посочени в ал.2 от този член, не са изпълнени;
2. Въпреки създадените условия по ал.2 животното не може да се приспособи
към тях.
Чл. 5 (1). Придобиването на животно домашен любимец се
удостоверява:
1. С договор за покупко-продажба от търговски обект, приют, изолатор или
други физически или юридически лица;
2. С договор за дарение от приют, изолатор или други физически и
юридически лица;
3. С набора от митнически документи при внос от чужбина;
4. Посредством регистрационните документи при придобиване на
безстопанствено животно от улицата.
(2). /Отмененa с Решение №405/19.10.2018 г. на ВТАдС/ Забранена е
продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 години без
писмено съгласие на родителите или настойниците им.
Чл. 6. (1). Разрешава се отглеждането до 2 бр. животни домашни –
любимци (кучета и котки) в населените места на община Стражица в
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еднофамилни жилища. При по-голям от посочения брой се изисква заверено
писмено съгласие на съседите.
(2). При отглеждане на повече от един брой на животни домашни –
любимци (кучета и котки) на един адрес, собственикът е длъжен да изиска
писмено съгласие от съседите по етаж и тези живеещи на съседни по един
етажи.
Чл. 7 (1). Всеки собственик е длъжен:
1. Да отглежда животното домашен любимец по начин, изключващ
възможността за неконтролиран физически контакт с други лица;
2. Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена
или придобита нетърпимост едно към друго;
3. Да отглежда животното домашен любимец при условия, намаляващи до
минимум възможността за агресивно поведение на животното;
4. Да
осигури
условия и поведение на домашния любимец,
ненарушаващи
спокойствието на гражданите.
(2). Забранява се отглеждането на животни домашни любимци на
открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост и в
общите прилежащи части на сградите в режим на етажна собственост без
писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от
Общото събрание.
(3). Забранено е отглеждането на животни в общи нежилищни
пространства.
(4). Разрешено е отглеждането на животни само в собствен двор.
Чл. 8 (1). При присъствие на животно домашен любимец на
обществено място собственикът е длъжен:
1. Да не оставя животното домашен любимец без надзор и да осигурява
постоянен и непосредствен контрол върху поведението му;
2. Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно
домашен любимец с други животни и хора;
3. Да не се допуска нарушаване на обществения ред от животното домашен
любимец;
4. Да носи със себе си регистрационните документи;
5. Да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец.
6. Да предприеме необходимите мерки животните да не създават опасност за
други животни или хора.
(2). Забранено е разхождането на животни:
1. На територията на детски градини и училища;
2. На територията на здравни заведения;
3. На територията на детски площадки;
4. На територията на градските паркове и градини;
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Чл. 9. Ако лицето, което отглежда или се грижи за животно-домашен
любимец не е способно да се грижи повече за него, не може да му създаде
необходимите условия, както и ако животното въпреки създадените условия
не може да се приспособи към тях, собственикът на животното е длъжен:
1. Да му потърси нов дом и собственик;
2. Да потърси съдействие от неправителствени природозащитни организации
/НПО/;
3. Да го предаде в приют.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
Чл. 10. (1). Отглеждане на селскостопански животни от всякакъв вид за
лични нужди е разрешено в постройки, построени въз основа на строително
разрешение и другите строителни книжа съгласно действащите правила и
норми.
(2). Отглеждането на домашни животни за промишлени цели да се
извършва извън жилищната зона на населените места.
(3). Отглеждане на селскостопански животни за лични нужди се
извършва в собствен имот.
(4).В случай че, имота е съсобственост, за отглеждането на
селскостопански животни в него е необходимо писменото съгласие на
останалите съсобственици.
(5). Отглеждането на селскостопански животни в чужд имот се
извършва при наличие на нотариално съгласие на собственика или сключен
договор за ползването на имота.
(6). Забранява се държането и отглеждането на домашни животни и
птици в мазета, гаражи, веранди и тераси.
Чл. 11. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в
първа зона на гр. Стражица.
Чл. 12. (1).Отглеждането на домашни животни и птици във втора и
трета зона на гр. Стражица се позволява след издаване на разрешително от
Община Стражица, което включва: становище на ветеринарномедицинската
служба, нотариално заверено съгласие на съседите, наличие на законно
изградени селскостопански постройки и съоръжения, отговарящи на
хигиенните изисквания и при спазване на следния определен брой (за
семейство) животни по зони както следва:
А. Втора зона:
Говеда – 2 бр. с приплодите им до едногодишна възраст;
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Коне, магарета и техните хибриди – общо 1 бр. с приплодите им до
едногодишна възраст;
Овце и кози – по 3 бр. с приплодите им до шестмесечна възраст;
Свине – 1 бр. с приплодите
Птици – до 15 бр.
Зайци – до 5 бр.
Буби – до 100 кг пашкули.
Б. Трета зона:
Говеда – 3 бр. с приплодите им до едногодишна възраст;
Коне, магарета и техните хибриди – общо 1 бр. с приплодите им до
едногодишна възраст;
Овце и кози – до 6 бр.общо с приплодите им до шестмесечна възраст;
Свине – 1 бр. с приплодите
Прасета за угояване – 3 бр.
Птици – до 15 бр.
Зайци – до 5 бр.
Буби – до 100 кг пашкули.
(2). Броят на отглежданите животни в общината се определя конкретно
за всеки случай на базата на необходимата площ за съответния вид, съгласно
ветеринарните и санитарно-хигиенни изисквания.
1. Отглеждането на впрегатен добитък /коне, магарета/ до 1 бр.и с
приплодите им до 1 годишна възраст е, както следва:
а) Едър рогат добитък до 1 брой и с приплодите им до 3 месечна възраст:
- за говеда с тегло до 150 кг.- най-малко- 1,5 кв.м.
- за говеда с тегло от 150 до 220 кг.- 1,7 кв.м.
- за говеда над 220 кг.- 2,0 кв.м.
б) Дребен рогат добитък /овце, кози/ до 3 броя и приплодите им до 3 броя -.
в) Свине майки до един брой заедно с приплодите им до 2 месечна възраст –
по 2,25 кв.м. за всяка свиня майка.
г) Свине за угояване до 3 броя:
- 0,15 кв.м. за прасета с тегло до 10 кг.
- 0,20 кв.м. за прасета с тегло от 10 до 20 кг.
- 0,30 кв.м. за прасета с тегло от 20 до 30 кг.
- 0,40 кв.м. за прасета с тегло от 30 до 50 кг.
- 0,55 кв.м. за прасета с тегло от 50 до 80 кг.
- 0,75 кв.м. за прасета с тегло от 80 до 110 кг.
- 1,00 кв.м. за прасета с тегло над 110 кг.
Чл. 13. (1). Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди
в първа зона на населените места на Община Стражица, които са зонирани,
/без гр. Стражица/ се разрешава при спазване на условията на чл. 11 и при
определения брой (за семейство) животни в буква „А” на същия член.
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(2) Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди в селата
на Община Стражица и във втора зона на населените места по ал. 1, се
разрешава при спазване на условията на чл. 11 и при определения брой (за
семейство) животни както следва:
Говеда – 3 бр. с приплодите им до едногодишна възраст;
Коне, магарета и техните хибриди – общо 3 бр. с приплодите им до
едногодишна възраст;
Овце и кози – до 10 бр. общо с приплодите им до шестмесечна възраст;
Свине – 2 бр. с приплодите
Прасета за угояване – 5 бр.
Птици – до 30 бр.
Зайци – до 5 бр. майки с приплодите им
Буби – до 100 кг пашкули.
Чл. 14. (1). Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни
в личните си дворове, се съобразяват с инфраструктурата на района и със
зоохигиените,
ветеринарно-санитарните,
санитарно-хигиенните
и
противопожарни изисквания, правила и нормативи.
(2). Стопаните на селскостопански животни, отглеждани за лични
нужди, осигуряват места в своя двор за временно депониране (съхранение) на
животинските отпадъци (тор). Допуска се депонирането на тора да се
извършва и на собствени на домакинството терени, отстоящи на повече от
300 метра извън населеното място.
1. Забранява се изхвърлянето на животински отпадъци (тор) в дерета.
2. Собствениците на животни са длъжни да изградят и поддържат септични
ями и торища в имотите си, съобразно техническите и санитарно-хигиенните
изисквания на разстояние не по-малко от 3 метра от границите на имота.
3. Задължението за изграждане и поддържане на септични ями и торища в
собствените имоти се отнася и за лицата, които отглеждат животни извън
регулацията на населените места на общината.
4. Ежедневно да се изнася от селскостопанските сгради торовата маса на
определеното за целта място в рамките на собствения имот (парцел).
5. Торовата маса да се извозва извън границите на парцела на собственика на
животните на определените за целта торища. След превишаване на 1 куб.м.,
се допуска торовата маса да се депонира на собствена земеделска земя.
6. Собствениците на селскостопански животни осигуряват място за временно
депониране на оборския тор в собственото си дворно място, по начин,
непозволяващ замърсяване на околната среда, съгласно разпоредбите и
нормите на действащото законодателство.
7. Забранява се на физическите и юридически лица, които отглеждат
селскостопански животни да замърсяват земната повърхност и почвата в
населените места с оборски тор, торова течност и животински екскременти.
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8. Забранява се изхвърлянето на отпадъци от отглеждането на животни в
съдовете за твърди битови отпадъци.
(3). Собствениците на животни се задължават ежемесечно да
дезинфекцират помещенията, периодично да правят дезинсекция и
дератизация с препарати, разрешени от Закона за ветеринарно медицинската
дейност.
Чл. 15 (1). Собствениците декларират в кметствата на населените места
и в Община Стражица придобиването на селскостопански животни в срок до
3 работни дни за ново закупени животни и до 30 дни за новородени животни
и всяка календарна година в срок до 31 януари.
(2).Собствениците
предоставят
на
ветеринарния
лекар
ветеринарномедицинско свидетелство за ново закупени животни в срок от 3
работни дни от придобиването им.
(3). Собствениците се задължават да предоставят животните си за
идентификация, имунизация и диагностични изследвания в сроковете,
определени в профилактичната програма. Идентификацията и регистрацията
на отглежданите животни в частния сектор се извършва при спазване на
следните наредби: “Наредба №4 от 08.01.1998 г. за идентификация на едрите
преживни животни”, “Наредба № 41 от 12.11.2001 г. за идентификация на
дребни преживни животни (овце и кози)”, “Наредба № 28 от 19.07.2002 г. за
идентификация на свине и регистрация на свиневъдните обекти”, “Наредба
№ 29 от 15. 07. 2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към
животновъдните обекти за отглеждане на свине” и “Наредба № 27 от
10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.
(4). При смърт на животно незабавно писмено уведомяват Кмета на
населеното място.
Чл. 16 (1). Животновъдните обекти трябва да отговарят на
изискванията на Закона за устройство на територията и наредбите за
неговото прилагане; Закона за ветеринарномедицинската дейност и
правилника за неговото прилагане; Наредба № 7 от 25.05.1992 г. на
Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна
защита на селищната среда; Закона за животновъдството; чл. 215-227 от
Приложение към чл.2 от Наредбата №2 от 05.05.1987 г. за противопожарните
строително-технически норми и др.
(2). Забранява се отглеждането на селскостопански животни в остарели
паянтови и полумасивни стопански постройки, в които не може да се
осигурят санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания за
отглеждане на съответния вид животни, на нормативните изисквания за
опазване на околната среда и такива, които не са регистрирани като
животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската
дейност /ЗВД/
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(3). При разполагане на селскостопански сгради следва да се
съблюдават следните правила:
1. Помещенията за отглеждане на животни трябва да отстоят на три метра от
оградата и на повече от шест метра от съседни жилища.
2. За строителство на селскостопански сгради на дворищно-регулационна
граница е необходимо наличие на изрично доброволно писмено съгласие на
собственика на съседния имот, като сградите не могат да се разполагат на
калканна стена на жилищна сграда в съседен урегулиран поземлен имот.
3. Не се допуска строителство на стопански сгради на улична регулация.
4. Стопанските постройки за отглеждане на домашни животни се изграждат с
височина до 5,5 м над прилежащия терен и до 8,5 м до най-високата част на
покрива. В рамките на тези височини се допуска обособяването на второ
ниво за складови нужди.
(4). Строителството на стопански, второстепенни или други постройки
на допълващо застрояване се извършва въз основа на Разрешение за строеж
по одобрени проекти и технически контрол в строителството.
(5). Без одобрен инвестиционен проект се издава Разрешение за строеж
при следните условия:
1. Да не съдържат помещения, предназначени за обитаване и достъп на
външни хора.
2. Да са със лека носеща конструкция.
3. Да са с площ, не по-голяма от 40 кв.м, и дължина на конструктивните
елементи, по-малка от 4,00 м.
(6). При изграждане или реконструкция на сгради за отглеждане на
животни в помощни и лични стопанства се осигуряват следните условия:
1. Водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване,
измиване и дезинфекция.
2. Оградени открити площи (дворове).
3. Помещение за фуражите.
4. Площадка за временно съхраняване на тор с циментирана основа с наклон
за оттичане на атмосферните води.
5. Водите от площадката по т. 4, както и от измиване на помещенията за
животни да се отвеждат в уличната канализация след престой в утаителна
шахта, а в дворовете без канализация се отвеждат в черпателни септични
ями, които се ситуират на разстояние 3 м от улична регулация, 4 м от
дворищна регулация, 15 м от кладенец и 10 м от жилищна сграда в съседен
имот.
Чл. 17. Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните, да
ги предпазват от болка и страдание и да не ги изоставят и спазват
действащите наредби за хуманно отношение към животните.
Чл. 18. Животинските трупове в срок до 24 часа от настъпване на
смъртта се извозват на определена от общината трупосъбирателна яма,
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придружени от служебна бележка, издадена от държавен или частно
практикуващ ветеринарномедицински специалист, в която да са посочени
името, адресът на собственика, причините за смъртта и видът на животното.
Документът се представя в общината (кметството) от собственика на
умрялото животно.
Чл. 19. Отпадъците от животински произход след клане се депонират
по реда на чл. 21.
Чл. 20. (1). Придвижване (събиране, групиране и извеждане на
селскостопански животни на паша) на територията на общината става само
по маршрути, определени от кмета на общината, кметове на кметства или
упълномощени лица от общинска администрация.
(2). Забранява се движението на еднокопитни животни, използвани за
животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места
и републиканската пътна мрежа без свидетелство за собственост и без
поставени специални предпазни престилки.
(3). Собствениците, които притежават селскостопански животни са
длъжни да осигурят необходимите условия за безопасността на движението и
недопускане на замърсяване при придвижване на животни по улиците и
пътищата на територията на общината /когато липсва друга възможност за
придвижване/.
(4). При пускането на животните извън животновъдния обект същите
следва да придружават от собственика или гледач, освен когато животните се
намират в оградени пасища.
Чл. 21. Забранява се пашата на селскостопански животни на
територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения,
крайблокови пространства, сметоразтоварища и на местата допълнително
забранени за паша с разпореждане на местните административни органи.
Чл. 22. Кметовете на съответните населени места определят със
заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и
местата за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на
собствениците на селскостопанските животни.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
Чл. 23. (1.) Допуска отглеждането на пчелни семейства в урегулирани
поземлени имоти, предвидени за ниско жилищно строителство, както и извън
регулационните граници на населените места-върху земеделски земи, земи и
гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и
юридически лица при спазване на следните изисквания:
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1. Собствениците на пчелни семейства в 15- дневен срок от тяхното
придобиване подават заявление за регистрация в кметството по
местонахождението им, където се води регистър на постоянните и временни
пчелини - за регистрацията не се заплаща такса;
2. Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока определен по
предходната точка собственикът поставя на оградата табелка с името си (
наименование на фирмата), адрес (седалище), брой на пчелните семейства и
регистрационен номер на пчелина;
(2) Постоянни и временни пчелини не се устройват 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 резервни пчелини;
3. Разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни
пчелини за производство на племенни пчелни майки;
4. Територия на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
5. Разстояние, по-малко от 500м. от угоителни стопанства;
6.Територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило .
(3) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от
300м. от съседни пчелини и на повече от 100м от републиканската пътна
мрежа.
(4).При разполагането на пчелин (временен или постоянен) в
населените места на община Стражица в съсобствен имот е необходимо
писменото съгласие на останалите съсобственици.
(5). Разполагането на пчелин (временен или постоянен) в населените
места на община Стражица в чужд имот се извършва при наличие на
нотариално съгласие на собственика или сключен договор за ползването на
имота.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 24. Контролът по изпълнението на тази Наредба се осъществява от
Кмета на Община Стражица чрез:
1.Упълномощени от него длъжностни лица;
2.Кметовете на кметствата;
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3.Служителите на РУ Стражица
Чл.25. (1). Контролните органи по чл. 27 от настоящата Наредба
извършват периодични проверки и проверки по постъпили писмени молби,
жалби и сигнали за нарушения на Наредбата, подадени от държавни органи ,
физически и юридически лица, като за целта могат да бъдат канени и
представители на ОДБХ, РИОСВ, ОД на МВР и др.
(2). Контролните органи:
1. Установяват самоличността на собственика на животните или животнотодомашен любимец, със съдействието на полицията:
2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на
собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се
предполага , че се отглеждат или третират такива. В случаите на отказ от
страна на собственика на имота проверката се извършва със съдействието на
органите на РУ Стражица.
(3). При констатиране на нарушения по тази наредба контролните
органи съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и
отговорници за отстраняването им или съставят актове за установяване на
административни нарушения по реда на Закона за административните
нарушения и наказания /ЗАНН/.
(4). Актовете за установяване на административни нарушения се
съставят от длъжностни лица упълномощени от Кмета на община Стражица.
(5). Въз основа на съставените Актове за установени административни
нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на община
Стражица.
(6).Издадените от Кмета на община Стражица наказателни
постановления се обжалват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания /ЗАНН/.
Чл. 26. За нарушения по настоящата Наредба се налага
административно наказание глоба или имуществена санкция.
Чл. 27. (1). За констатирани нарушения по настоящата Наредба, на
нарушителите се налагат глоби от 100 до 1000лв. или имуществена санкция в
размер до 2000лв.
(2). За маловажните случаи на нарушения на изискванията на тази
Наредба, установени при извършването им, контролните органи по чл. 27
налагат на място глоба с фиш в размер до 50лв.
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Чл. 28. (1). За нарушение на настоящата Наредба освен наложените
глоби нарушителят се задължава в определен срок да отстрани последиците
от нарушението.
(2) При неизпълнение на изискванията по ал.1 последиците се
отстраняват от общината, за сметка на нарушителя на основание чл.74 от
ЗЗД, като стойността на извършените работи се събира въз основана
изпълнителен лист.
Чл. 29. При повторност на вече извършено нарушение, размерът на
глобата се увеличава двукратно, спрямо размера на вече наложената.
Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в
сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за
нарушение от същия вид.
РАЗДЕЛ ПЕТИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.По смисъла на наредбата:
1. ”Идентификация на животно” е характеризирането му по неговата
маркировка, паспортни и регистрационни данни;
2. ”Животни – домашни любимци” са животните, отглеждани с
нестопанска цел в дома на човека.
3. „Селскостопанските животни” са едри и дребни преживни животни,
свине, птици и еднокопитни (коне, магарета и техни хибриди) и пчели,
отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход
или други селско - или горскостопански цели, или за работа .
4. „Животновъден обект” е всяко място, където временно или постоянно се
отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники
или амбулатории.
5. „Приют за животни” е общински или частен обект с нетърговска цел,
който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени
животни ветеринарно-медицинско обслужване, грижи, подслон и намиране
на нов собственик.
6. „Физиологични особености” са особеностите, свързани с нормалното
протичане на жизнените процеси в организма.
7. „Поведенчески особености” са особеностите, свързани с проявяването на
характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните,
околната среда и други видове животни.
12

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРАЖИЦА
Наредба за реда и условията за отглеждане на животни - домашни любимци и селскостопански
животни на територията на Община Стражица

8. „Агресивно поведение” е поведение, което се изразява в нападение или
намерение за нападение срещу друг представител от същия или от друг
животински вид или срещу човек.
9. „Маловажни нарушения” са тези, при които извършеното нарушение с
оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на
други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на
обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от
същия вид.
10. „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок
от влизането в сила на наказателно постановление, с което на лицето е
наложено наказание за същия вид нарушение.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.
2 от ЗМСМА, Закона за ветеринарномедицинската дейност и правилника за
неговото прилагане, Закона за животновъдството, Закона за защита на
животните, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на
околната среда, Закона за пчеларството, Наредба № 44 от 20.04.2006год. за
ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти и
свързаните с тях подзаконови нормативни документи.
§ 2. Привеждането на личните стопанства в съответните с изискванията
на тази Наредба да се извърши в тримесечен срок от влизането й.
§ 3. Настоящата Наредба е приета с Решение № 113 по протокол № 12
от 28.04.2016 год. от заседание на ОбС - Стражица и влиза в сила от датата на
приемането.
§ 4. В Наредба №1 за обществения ред в общината се правят следните
изменения:
1. Алинея 1 на чл. 15 се отменя;
2. В чл. 15 се създава нова алинея 3 със следният текст: ”Забранява се
настаняването на повече от 10 пчелни семейства в урегулираните поземлени
имоти, при несъгласие от страна на съседите. При настаняването на пчелните
семейства да се спазват разстоянията по чл. 13 от Закона за пчеларството.”
Глоба: До 200лв.
3. Чл. 28 се отменя ;
4. Чл. 36 се отменя.
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