ОБЩИНА Б Р Е З Н И К - ОБЛАСТ ПЕРНИК
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ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
за придобиване, притежаване и отглеждане на
селскостопански животни, червени
калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни
семейства на територията на Община Брезник
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Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1). Тази Наредба урежда реда, условията, изискванията, ограниченията и
забраните за отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи
(ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на територията на Община Брезник.
(2).Определят се административните наказания, органите по установяването, контрола
и размера на глобите, които се налагат на нарушителите на тази Наредба.
(3) На територията на общината се разрешава отглеждането на селскостопански
животни, птици, червени калифорнийски червеи, охлюви и пчелни семейства при
спазване изискванията на настоящата наредба:
 Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД);
 Закона за животновъдството (ЗЖ);
 Закона за защита на животните (ЗЗЖ);
 Закона за храните (ЗХ);
 Закона за пчеларството;
 Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
 Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
 Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ);
 Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти;
 Наредба № 14/03.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно
отношение при отглеждане на телета;
 Наредба № 16/03.02.2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и
използване на селскостопански животни;
 Наредба № 21/14.12.2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно
отношение при отглеждане на свине;
 Наредба № 25/14.12.2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение
при отглеждане на кокошки носачки;
 Наредба № 26/05.08.2008 г. за определяне на минималните изисквания за
хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери;
 Наредба № 61/09.05.2006 г. за условията и реда за идентификация на животните,
регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за
идентифицираните животни и регистрираните обекти;
Чл.2. По смисъла на тази наредба „отглеждане за лични нужди” е отглеждането на
селскостопански животни в обем съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 44 от
20.04.2006 г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти
изм. и доп. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г., както следва:
1) до три едри преживни животни (крави, биволи) и приплодите им до
едногодишна възраст;
2) до десет овце майки или кози майки с приплодите до 6-месечна възраст;
3) до пет прасета за угояване;
4) до три броя еднокопитни (кон, магаре, муле, катър) и приплодите им до
едногодишна възраст;
5) до десет зайкини с приплодите;
6) 50 възрастни птици независимо от вида;
7) 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида;
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Чл.3. Животновъдните обекти за отглеждане на охлюви трябва да отговарят на
специалните изисквания, определени в Раздел III «а» от Наредба № 44/20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
Чл.4. По смисъла на тази наредба „промишлено отглеждане” е отглеждането на
селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба №
44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти.
РАЗДЕЛ ІІ
Отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи
(ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства за лични нужди
Чл. 5 На територията на общината се разрешава отглеждането на продуктивни животни
за лични нужди при спазване на следните нормативни актове: Наредба № 44 за
Ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти; Закон за
устройство на територията (ЗУТ); Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД);
Закон за животновъдството (ЗЖ); Закон за защита на животните (ЗЗЖ); Закона за
опазване на околната среда (ЗООС); Закона за управление на отпадъците (ЗУО); Закона
за пчеларството и издадените на тяхно основание подзаконови нормативни актове.
Чл. 6 Според мястото на отглеждане на животни територията на Общината се районира
както следва:
1. Градски район – територията на гр.Брезник.
В градския район се обособяват две зони, съгласно Приложение № 1./ заповед № 239
от 13.07.1992г./
2. Селски райони – територията на селата в Община Брезник.
3. Територията извън регулацията на населените места.
Чл. 7 (1) В І зона на гр.Брезник - при стриктно спазване на всички санитарно-хигиенни
изисквания могат да се отглеждат селскостопански животни, червени калифорнийски
червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства върху собствения имот в количество,
необходимо за задоволяване на собствени нужди.
1) До три едри преживни животни (крави, биволи) и приплодите им до
едногодишна възраст;
2) До пет броя овце майки или кози майки с приплодите до 6-месечна възраст;
3) До три прасета за угояване или една свиня майка с приплодите и;
4) До три броя еднокопитни животни (кон, магаре, муле, катър) и приплодите им
до едногодишна възраст;
5) До десет зайкини с приплодите;
6) До 50 броя възрастни птици независимо от вида;
7) До 50 броя бройлера или подрастващи птици независимо от вида;
8) 10 кв.м. червени калифорнийски червеи
9) Пчелни семейства - съгласно Закона за пчеларството.
(2) Допустимият обем на отглежданите селскостопански животни за лични нужди в
кварталите извън централната градска част на гр. Брезник и селата на територията на
община Брезник е съгласно чл. 2 от настоящата наредба.
(3) За нарушения по ал.1 и ал.2 на настоящия член, виновните лица се наказват с
глоба в размер от 100 до 300 лева.
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(4) Когато нарушението по ал. (3) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 400 до 600 лв.
Чл.8. (1) В населените места на Община Брезник и в земите за земеделско ползване се
разрешава отглеждането на селскостопански животни в:
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. Новоизградени стопански постройки по реда на Закона за устройство на територията
/ЗУТ/ и съответните подзаконови нормативни актове при спазване на санитарно хигиенните, ветеринарномедицинските и изискванията за опазване на околната среда.
3. Постройките за отглеждане на животни се изграждат след издадено разрешение за
строеж.
4. Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така, че да
отговарят на условията съгласно чл.44 и чл.45 от ЗУТ.
(2) Стопанските постройки в които се отглеждат селскостопански животни да се
изграждат, както следва:
1. На най-малко 3 (три) метра от оградата на съседен имот или улица;
2. На най-малко 6 (шест) метра от жилищна сграда, намираща се в съседен имот;
3. На най-малко 30 (тридесет) метра от оградата на административни сгради, детски
ясли и градини, училища, болнични заведения или др. обществени сгради.
4. Изключение от нормите по т.1 и т.2 се допускат въз основа на нотариално заверена
декларация за съгласие от съседите;
(3) Отглеждането на животни се извършва в ограден двор, сгради или постройки
отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:
1. Водонепропускливи подове, позволяващи почистване, измиване и дезинфекция;
2. Дворове, позволяващи механично почистване и измиване;
3. Заустване на отпадните води в изгребна яма с циментирана основа и стени.
(4) Собствениците на животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират
помещенията и дворовете, периодично да извършват борба с гризачите, а в летния
сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени
от Министерството на здравеопазването и МОСВ;
(5) За нарушения на ал.1, ал.2,ал.3 и ал.4 настоящия член, виновните лица се наказват
с глоба в размер от 50 до 150 лева.
(6) Когато нарушението по ал. (5) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 600 лв.

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРОМИШЛЕНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл.9. (1) Отглеждането със стопанска цел на селскостопански животни, може да става
единствено в животновъдни обекти - промишлени или фамилни ферми, регистрирани
по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВмД/.
В строителните граници на гр. Брезник и селата на територията на общината се допуска
промишлено отглеждане на селскостопански животни само в заварени регистрирани
животновъдни обекти, в законни или търпими по смисъла на ЗУТ стопански постройки,
които отговарят на санитарно - хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания на
Наредба № 44 и на нормативните изисквания за опазване на околната среда.
(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в
размер от 50 до 150 лева.
(3) Когато нарушението по ал. (2) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 600 лв.
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Чл.10.(1) Промишлено отглеждане на селскостопански животни в строителните
граници на населените места на територията на община Брезник е допустимо за
новосъздавани животновъдни обекти, само в поземлени имоти, за които с подробен
устройствен план е установена предимно производствена устройствена зона и които са
отредени за животновъдни дейности, и отговарят на санитарно-хигиенните,
ветеринарномедицинските изисквания на Наредба № 44 и на нормативните изисквания
за опазване на околната среда.
(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в
размер от 50 до 150 лева.
(3) Когато нарушението по ал. (2) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 600 лв.
Чл.11. (1) Промишлено отглеждане на селскостопански животни е допустимо само в
сгради, въведени в експлоатация със съответното предназначение по реда на Закона за
устройство на територията.
(2)Промишлено отглеждане на селскостопански животни е допустимо и в сгради,
представляващи търпими строежи по смисъла на Закона за устройство на територията.
(3)Извършването на строителни работи във връзка с привеждане на животновъдните
обекти в съответствие с нормативните изисквания за извършване на конкретната
животновъдна дейност се разрешава по реда на Закона за устройство на територията.
(4) За нарушения по ал.1, ал.2 и ал.3 на настоящия член, виновните лица се наказват с
глоба в размер от 50 до 150 лева.
(5) Когато нарушението по ал. (4) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 600 лв.
Чл.12. При промишлено отглеждане на селскостопански животни собствениците на
животновъдни обекти упражняват дейността си съобразно разпоредбите на Закона за
ветеринарномедицинската дейност/ЗВМД/ и подзаконовите нормативни актове към
него.
Чл.13. Собствениците на животновъдни обекти за промишлено отглеждане на
селскостопански животни са длъжни да спазват разпоредбите на Наредба № 44 от
20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
Чл.14.(1)Допустимият обем на промишлено отглежданите селскостопански животни в
строителните граници на гр. Брезник и селата на територията на общината, без
централната градска част на гр. Брезник е както следва:
1. Едри преживни животни (крави, биволи) - до 9 бр. включително и приплоди до
едногодишна възраст;
2. Еднокопитни животни (кон, магаре, муле, катър) - до 10 бр. включително и приплоди
до едногодишна възраст;
3. Дребни преживни животни (овце, кози) - до 50 бр. и приплодите до 6-месечна
възраст;
4. До 120 зайци;
5. До 350 възрастни птици;
6. До 500 бройлера;
(2). При отглеждането на селскостопански животни по чл.14, ал. 1 да се спазват
разпоредбите на чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
(3) За нарушения по ал.1 и ал.2 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба
в размер от 200 до 300 лева.
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(4) Когато нарушението по ал. (3) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 400 до 600 лв.
Чл.15.(1) Отглеждането на животни и птици е разрешено извън регулационните
граници на населените места в община Брезник при спазване разпоредбите на Наредба
№ 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти и при спазване на следните отстояния от населеното място, както следва:

Вид животновъдни
обекти
Свинеферми
Говедовъдни и
кравеферми
Овцеферми
Ферма за пилета
(бройлери)
Угояване на гъски, патки,
пуйки
Свинеферми
Говедовъдни и
кравеферми
Овцеферми
Ферма за пилета
(бройлери)

Кокошки носачки
Угояване на гъски, патки,
пуйки
Промишлено отглеждане
на зайци
Свинеферми
Говедовъдни и
кравеферми
Овцеферми

Брой животни

от 1 000 до 2 000 при затворено боксово
отглеждане с механизирано почистване
от 500 до 1 000

Необходимо
минимално
разстояние до
регулационните
граници на
населеното място
500 м.
500 м.

от 500 до 1 000
от 5 000 до 50 000

500 м.
500 м.

от 1 000 до 5 000

500 м.

от 500 до 1 000 бр. при затворено боксово
отглеждане с механизирано почистване
от 100 до 500

300 м.

от 200 до 500
от 4 000 до 10 000 бр. (в затворени
помещения с механизирано хранене,
водопой и поддържане на микроклимата вентилиране при запазване на сухи
подове)
от 1000 до 3000
от 1000 до 2 000

300 м.
300 м.

над 100 зайкини

300 м.

от 100 до 500 бр. при затворено боксово
отглеждане с механизирано почистване
от 50 до 100

100м.

от 100 до 200

100м.

300 м.

300 м.
300 м.

100м.
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Ферма за пилета
(бройлери)

Кокошки носачки
Угояване на гъски, патки
пуйки
Промишлено отглеждане
на зайци
Свинеферми
Говедовъдни и
кравеферми
Овцеферми
Ферма за пилета
(бройлери)

Кокошки носачки
Угояване на гъски, патки
пуйки
Промишлено отглеждане
на зайци

от 2 000 до 5 000 бр. (в затворени
помещения с механизирано хранене,
водопой и поддържане на микроклимата вентилиране при запазване на сухи
подове)
от 500 до 1000
от 500 до 1000
.
над 50 до100 зайкини

100м.

От 50 до 100 бр. при затворено боксово
отглеждане с механизирано почистване
от 10 до 50

50м.

от 50 до 100
до 2 000 бр. (в затворени
помещения с механизирано хранене,
водопой и поддържане на микроклимата вентилиране при запазване на сухи
подове)
от 200 до 500
от 200 до 500

50м.
50м.

над 10 до 50 зайкини

50м.

100м.
100м.
100м.

50м.

50м.
50м.

(2) За нарушения по ал.1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в
размер от 200 до 300 лева.
(3) Когато нарушението по ал. (2) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 400 до 600 лв.
Чл.16. (1) В животновъдните обекти тип промишлени и фамилни ферми могат да се
отглеждат само животни от един и същи вид. Изключение се допуска за
животновъдните обекти за едновременно отглеждане на овце и кози или говеда и
биволи.
(2) За нарушения по ал.1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в
размер от 50 до 150 лева.
(3) Когато нарушението по ал. (2) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.
Чл.17. (1) Отглеждането на селскостопански животни се извършва в обекти, оградени с
постоянна, стабилна, подходяща за животинския вид ограда, с височина не по-малко от
1,50 м.
(2) За нарушения по ал.1 на настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в
размер от 50 до 150 лева.
(3) Когато нарушението по ал. (2) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.
Чл.18.На селскостопанските животни се осигурява достатъчно по количество и
балансиран по хранителни вещества фураж.
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Раздел IV
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕРВЕНИ
КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ (ЧКЧ) И ОХЛЮВИ
Чл.19. (1) Отглеждане на ЧКЧ може да се извършва от физически и юридически лица с
любителска или стопанска цел.
т.1. В урбанизираните територии на Община Брезник е разрешено отглеждане с
любителска цел за лични нужди на ЧКЧ в определената с чл. 7, т. 9 площ.
т.2. Отглеждане на ЧКЧ със стопанска цел може да става единствено в регистрирани в
ОДБХ обекти-лумбрикоферми.
т.3.При изграждане на лумбрикоферми за стопанско отглеждане на червени
калифорнийски червеи в урбанизираните територии или в близост до тях,
задължително се изисква да се представи в Община Брезник нотариално заверена
декларация за съгласие от временно или постоянно живущите собственици и/или
ползватели на съседните имоти, на разстояние до 150 метра от имота, в който се
предвижда отглеждане на ЧКЧ. Собствениците и/или ползвателите на съседните имоти
трябва да са предварително информирани за използването на оборски тор като
суровина при производството на биохумус.
т.4 Животновъдните обекти за отглеждане на калифорнийски червеи трябва да
отговарят на специалните изисквания, определени в Раздел III «б» от Наредба №
44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
т.5 Имотът, в който ще се изгради лумбрикоферма, трябва да разполага с достатъчна
площ за разполагане на леглата за производство на биотор, за съхранение на оборския
тор, за съхранение на готовия биотор.
т.6 ЧКЧ със стопанска цел се отглеждат в обекти, оградени с постоянна, стабилна
ограда, с височина не по-малко от 1,50 м.
т.7 Оборски тор, използван като суровина и съхраняван в лумбрикоферма, изградена в
рамките на населените места, задължително трябва да е ферментирал за период 2-4
месеца. Забранява се използването и съхранението на пресен, неферментирал оборски
тор.
(2) Отглеждане на охлюви може да се извършва от физически и юридически лица с
любителска или стопанска цел.
т.1 Животновъдните обекти за отглеждане на охлюви трябва да отговарят на
специалните изисквания, определени в Раздел III «а» от Наредба № 44/20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
т.2 Теренът за изграждане на нови животновъдни обекти за отглеждане на охлюви от
различни собственици е с отстояние не по – малко от 3м.
(3) За нарушения по ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 на настоящия член, виновните лица се
наказват с глоба в размер от 50 до 150 лева, а за нарушения по ал.2, т.1, т.2,– от 50 до
150лв.
(4) Когато нарушението по ал. (3) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 400 лв.
Раздел V
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
Чл.20 (1) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в пчелини, регистрирани в
кметствата или кметските наместничества по реда на Закона за пчеларството/ЗПч/ и в
ОДБХ по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВмД/ и Наредба № 10
от 01.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните
семейства.
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(2) Пчелни семейства могат да се настаняват в урегулирани поземлени имоти и върху
земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината,
физически и юридически лица.
(3) Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
1. разстояние, по-малко от 100 м 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 500 м 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) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или
общината учредява право на ползване в случай, че:
a) в радиус от 2,5 км не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства;
b) пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако
входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са
с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока
над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под
нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;
(5) За нарушения по ал. 3 т.1 и т.4 на настоящия член, виновните лица се наказват с
глоба в размер от 100 до 200 лева. /чл.38, ал.1 от Закона за пчеларството/.
(6) За нарушения по ал. 3 т.2, т.3 и т.5 на настоящия член, виновните лица се наказват с
глоба в размер от 500 до 700 лева. /чл.38 ал.1 от Закона за пчеларството/.
(7) Когато нарушението по ал.5 и ал.6 е извършено от юридическо лице или
едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв. /чл.38
ал.1 от Закона за пчеларството/.
Чл.21 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.22 (1) Собствениците/ползвателите на пчелни семейства в 15-дневен срок от
тяхното придобиване подават заявление за регистрация в кметството/кметското
наместничество по местонахождението им, където се води регистър на постоянните и
временни пчелини.
(2) Собственикът/ползвателят уведомява кметството/кметското наместничество в 15дневен срок при промяна на вписаните при регистрацията данни.

Раздел VI
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
ОБОРСКИ ТОР
Чл.23 (1) Събирането, съхранението и оползотворяването на оборския тор е
задължение на собствениците/ползвателите на селскостопански животни и
животновъдни обекти.
(2) Събирането, съхранението и оползотворяването на оборския тор се извършва по
начин, който не допуска замърсяване на почвата, повърхностните и подпочвените води,
и атмосферния въздух.
(3) За нарушения по ал. (1) и ал. (2) на настоящия член, виновните лица се наказват с
глоба в размер от 100 до 200 лева.
(4) Когато нарушението по ал. (3) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 600лв.
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Чл.24 (1) Оборския тор може да се депонира върху:
1. торови площадки, изградени към животновъдния обект;
2. земеделски площи, собствени или наети, със съгласието на собственика им;
(2) Собствениците/ползвателите на селскостопански животни осигуряват място за
временно съхранение на оборския тор в собствен или нает имот.
(3) За нарушения по ал. (1) и ал. (2) на настоящия член, виновните лица се наказват с
глоба в размер от 100 до 200 лева.
(4) Когато нарушението по ал. (3) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 600лв.
Чл.25(1) Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни със стопанска цел
трябва да имат осигурени специални места (торохранилища) за временно съхранение и
обеззаразяване на генерирания в тях оборския тор, съобразени с капацитета му (вид и
брой на отглежданите животни), технологията на отглеждане (оборно или пасищно),
продължителността на периода на съхранение, количеството на използваната постеля,
като ферми, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба
№ 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници, освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за
ежедневно извозване на торовите маси.
(2) Местата за временно съхранение на оборския тор по ал. 1 трябва да отговарят на
следните изисквания:
1.Да отстоят най-малко на 60 м. от животновъдните обекти, на 300 м от жилищни
сгради, като се разполагат на подветрената им страна и най-малко на 20 м. от водни
обекти;
2.Трябва да разполагат с отделни съоръжения за съхранение на твърд и течен оборски
тор;
3.Подът и стените да бъдат водонепропускливи, най-добре от бетон, за да се
предотврати изтичането на торовата маса;
4. Височината на стените на торохранилищата трябва да е 1,5-2 м при надземните и 0,5
м при вкопаните, над нивото на терена. Дъното им трябва да бъде на повече от 2 м. от
нивото на подпочвените води.
5. Около торохранилището да се изгради канавка за отвеждане на повърхностните води
6. Отпадните води отделящи се при съхранение на оборския тор, трябва да се събират и
съхраняват.
7. Капацитетът на съоръженията, в зависимост от начина на отглеждане на животните,
трябва да бъде достатъчен за съхранението не по-малко от 4 месеца при пасищно
отглеждане и 6 месеца при оборно.
(3) Местата за временно съхранение на оборски тор в личните стопанства трябва да
отговарят на следните изисквания :
1. Да се изграждат на разстояние не по-малко от 10 метра от съседните имоти и най
малко на 30 метра от жилищна сграда, разположена в съседен имот;
2. Да се почистват поне веднъж месечно.
(4) За нарушения по ал. (1), ал. (2), т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 и ал. (3), т.1 и т.2 на
настоящия член, виновните лица се наказват с глоба в размер от 150 до 300 лева.
(5) Когато нарушението по ал. (4) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 400 до 600лв.
Чл.26.(1) С цел протичане на процесите на ферментация, минерализация,
обеззаразяване и обезмирисяване, се изисква съхранение на оборския тор най-малко 6
месеца за твърдия и 4 месеца за течния, преди да бъде оползотворен чрез внасяне в
почвата.
(2) Оборският тор може да бъде използван за наторяване на собствена земеделска земя,
а така също и да бъде предмет на продажба.
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(3) Оборският тор може да бъде използван като суровина за производство на
биокомпост, както в личното стопанство така и в специално изградени площадки за
компостиране.

Раздел VП
ПАША
Чл.27(1) Общински съвет Брезник ежегодно приема решение за предоставяне
общински мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване на собствениците
на пасищни селскостопански животни. Решението се обявява на сайта на Общината и
на видно място в сградата на кметствата, кметските наместничества и Общината.
(2) Общото ползване на имотите по ал. 1 се извършва след издаване на разрешително за
паша, при заплащане на годишна такса, определена с решение на Общински съвет
Брезник.
(3) Имотите по ал.1 се предоставят под наем или аренда за индивидуално ползване по
реда на чл.37и - 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Чл.28(1) Пашата на селскостопански животни в общински горски територии, се
извършва след издаване на разрешително за паша при заплащане на годишна такса,
определена с решение на Общински съвет Брезник.
(2) Пашата на селскостопански животни в горските територии - собственост на
физически и юридически лица, се извършва след писмено съгласие на собственика.
(3) Кметът на общината ежегодно до края на месец февруари със заповед определя
горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни.
Чл.29(1) Общински мери, пасища, ливади и горски територии могат да бъдат ползвани
за паша единствено от идентифицирани пасищни животни.
(2) При пасищно отглеждане на животни се прилага ротационен принцип на
използването на пасищата с цел опазване на тревостоя и осигуряване на необходимата
пасищна норма за животно.

Раздел VIII
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, ЧКЧ, ОХЛЮВИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
Чл.30 (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да:
1.Осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като
сключват договори с регистрирани ветеринарни лекари;
2.Спазват изискванията за хуманно отношение към животните;
3.Спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и
транспортиране на животните;
4.В тридневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужваш
животновъдния обект, за новородени и закупени животни от видове, които подлежат на
идентификация;
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5.Незабавно писмено уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужваш
животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на
странични животински продукти, обслужващ съответната територия;
6.В срок до 24 часа преди транспортиране, при промяна на собствеността или клане на
животни от видове, които подлежат на идентификация, предназначени за лична
консумация, писмено уведомяват ветеринарния лекар, с когото имат сключен договор;
7.Водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват новородените,
закланите, умрелите, продадените и придобитите животни; регистърът се съхранява за
срок най-малко три години от последното вписване;
8.Подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни и ги
представят при поискване на контролните органи;
9.Отговарят за официалната идентификация и за изпълнението на мерките по
програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и на държавната
профилактична програма на животните си;
10.Нямат право да извършват паша, придвижване и търговия с животни, които не са
идентифицирани и за които не са изпълнени мерките по програмите за надзор и
ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма, както и
със суровини и храни, добити от такива животни;
11.Предават с протокол на ветеринарния лекар, обслужваш животновъдния обект:
а)Средствата за официалната идентификация и паспорта на закланите за лична
консумация едри преживни и еднокопитни животни;
б)Паспортите на умрелите едри преживни и еднокопитни животни;
в)Средствата за официалната идентификация на закланите за лична консумация свине,
овце и кози;
12.Съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, обслужваш
животновъдния обект, записва проведените лечебно-профилактични мероприятия,
ветеринарномедицинските препарати (ВМП), идентификационен номер на третираното
животно; дневникът се съхранява 5 години от последното вписване, включително в
случаите, когато дейността на обекта е прекратена преди изтичането на този срок;
13.Съхраняват за срок най-малко три години от датата на издаването им документите за
придвижване на животните;
14.Предават труповете на умрели селскостопански животни в обект за обезвреждане
(екарисаж) или ги загробват с необходимото разрешение в трупосъбирателни ями,
изградени върху определени от кмета или кметския наместник терени извън населените
места;
15.Спазват карентния срок, определен за ветеринарномедицинските препарати (ВМП)
и/или медикаментозни фуражи, при пускане на пазара на суровини и храни, добити от
третирани продуктивни животни;
16.Осигуряват постоянен достъп до животновъдния обект и документацията на
контролните органи от БАБХ и други компетентни органи;
17.Не допускат в обекта животни, които не са идентифицирани, на които не са
извършени мероприятията по държавната профилактична програма или които са с
различен здравен статус;
18.Изпълняват предписанията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на
мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
19.Уведомят незабавно ветеринарния лекар за констатирани промени в здравословното
състояние на животните.
20.Извършват ежегодно в периода от 1 до 20 октомври инвентаризация на животните в
обекта и подават до официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община,
декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ;
21.Водят и съхраняват списък на персонала, обслужващ регистрирания обект;
22.Доказват собствеността върху едри преживни животни, еднокопитни животни,
дребни преживни животни и свине:
22.1. За новородени:
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а)Едри преживни и еднокопитни животни - с паспорт от ветеринарния лекар, с когото
имат сключен договор;
б)Дребни преживни животни и свине - с декларация от собственика на майката на
животните;
22.2.За придобити по друг начин животни - с договор за прехвърляне правото на
собственост или с друг документ, удостоверяващ придобиването на собствеността
върху животните.
23.Отглеждат животните по начин, който ги предпазва от вредни въздействия и не им
причинява болка, страдания и наранявания;
24.Съхраняват и оползотворят оборския тор, съгласно изискванията на Раздел VI;
25.Придвижват животните на паша, водопой или друго в населените места по
определения със заповед от кметовете/кметските наместници маршрут или по найкраткия път, като се изключват ако е възможно централните части и главните улици.
26.Предоставят достъп, информация и съдействие на контролните органи при
ежегодното преброяване на селскостопанските животни и птици;
27.Извършват ежемесечно (при необходимост и по-често) дезинфекция, дезинсекция и
дератизация на помещенията и животновъдните обекти;
28.Изградят постоянна, стабилна, подходяща за отглеждания животински вид ограда, с
височина не по-малко от 1,50 м, която не позволява излизането на животни извън нея.
(2)Собствениците на червени калифорнийски червеи и пчелни семейства са длъжни да
спазват реда и изискванията съответно на Раздел IV и Раздел V от Наредбата.
(3) За нарушения по ал. (1), т.1-3, т.9, т.10, т.12, т.14 - 19 на настоящия член, виновните
лица се наказват с глоба в размер от 500 до 2000 лева.
(4) Когато нарушението по ал. (3) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000лв.
(5) За нарушения по ал. (1), т.4-8, т.11, т.13, т.20, т.21 на настоящия член, виновните
лица се наказват с глоба в размер от 200 до 500 лева.
(6) Когато нарушението по ал. (5) е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.
Раздел IХ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ
Чл.31 Кметовете и кметските наместници:
1.Съдействат за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестите по животните;
2.Районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при
необходимост - забраняват използването им;
3. организират обезвреждането на странични животински продукти извън обекти по чл.
259, ал. 1 и 2 от ЗВмД в случаите, определени с Наредба № 22 от 2006 г. за условията и
реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от
тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС;
4.Определят трупосъбирателни площадки за умрели селскостопански животни,
подлежащи на предаване на екарисаж;
5.Приемат сигнали за умрели селскостопански животни и птици, и организират
предаването им на екарисаж или загробването им в трупосъбирателни ями;
6.Определят терени извън населените места за изграждане на трупосъбирателни ями за
загребване на умрели животни при невъзможност да се предават в екарисаж;
7.Предприемат мерки за недопускане на свободно, безнадзорно движение на животни
по улиците на населените места;
8.Определят със заповед маршрута на движение на животните от сборни стада по
улиците на населените места за паша, водопой или друго, като определят най краткия
път и изключат, доколкото е възможно, централните части и главните улици. В
13

заповедта се определя реда за почистването на улиците след преминаването на
животните - как и от кого;
9.Съставят актове при установяване на административни нарушения на изискванията
на настоящата наредба.

Раздел Х
ЗАБРАНИ
Чл.32.(1) Забранява се отглеждане при условия и начин, при които се застрашава
живота и здравето на животните и им се причинява страдание и болка.
(2) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в:
1. животновъдни обекти и сгради, и при условия, които не отговарят на изискванията
на настоящата наредба;
2.обекти, които са незаконни строежи по смисъла на ЗУТ или не се ползват по
предназначение;
3.жилищни сгради
4.имоти, граничещи с представителни обществени пространства и сгради;
5.дворовете на училища, детски градини, заведения за болнична помощ и социални
грижи, територията на спортни обекти, обществени зелени площи в и извън населените
места, в това число обществени паркове, градини, улично озеленяване, гробищни
паркове и други озеленени и затревени площи с обществено предназначение;
6.съсобствени имоти без писменото съгласие на всички съсобственици;
7. района на вододайни зони.
(3) Забранява се изграждането на постройки; включително временни и навеси за
отглеждане на селскостопански животни и птици в парковите зони, терени за
озеленяване и други общински терени без писмено разрешение на Общината.
(4) Забранява се отглеждането на червени калифорнийски червеи и охлюви при
условия и ред, които не отговарят на изискванията на Раздел IV „Изисквания при
отглеждане начервени калифорнийски червеи и охлюви".
(5) Забранява се отглеждането на пчелни семейства при условия и ред, които не
отговарят на изискванията на Раздел V „Изисквания при отглеждане на пчелни
семейства" и Закона за пчеларството.
(6) Забранява се движението, пашата и ползване на местата за водопой на
неидентифицирани, съгласно ЗВМД, едри и дребни преживни, коне, свине и животни,
на които не са извършени задължителните диагностични и лечебно-профилактични
мероприятия, предвидени в държавната профилактична програма за опазване здравето
на животните.
(7) Забранява се движението на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска
тяга.
(8) Забранява се:
1. пашата на животни свободно без надзор;
2. пашата в дворовете на училища, детски градини, заведения за болнична помощ и
социални грижи, територията на спортни обекти, обществени зелени площи в и извън
населените места, в това число обществени паркове, градини, улично озеленяване,
гробищни паркове и други озеленени и затревени площи с обществено предназначение;
3.пашата в горски територии без пастир;
4.пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в
издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;
5.пашата в изкуствено залесени райони;
6.пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им
възобновяване;
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7.пасищното отглеждане на свине, включително и от „Източнобалканската порода и
нейните кръстоски" /Наредба № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно
отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски/.
(9) Забранява се:
1.Движение на животни в и извън населените места без придружител;
2.Движение на животни по централните улици и покрай обществени сгради, здравни
служби, детски и учебни заведения, хранителни магазини и заведения за обществено
хранене, освен ако няма друга възможност;
3.Изхранване на животни с нестерилизирани кухненски отпадъци, продукти от
животински произход, кланични отпадъци и отпадъци, събирани от сметищата, както и
използването на умрели животни за храна на кучета.
4.Изхвърляне на торова маса и трупове на умрели животни в съдовете за ТБО и върху
общински, държавни или частни имоти, включително изоставени;
5.Клане на животни и обработка на животински продукти и кожи по тротоарите,
улиците и други обществени места.
6.Достъп на животни до сметища;
7.Съхраняване на фураж върху общински терени;
8.Ползване на общински площи за хранене и почивка на животни;
(10) Забранява се извършването на растителнозащитни мероприятия в нарушение на
Наредба № 15/08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства
от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и
дезинсекционни дейности.
(11) Забранява се:
1.Събирането, съхранението и оползотворяването на оборски тор по начин, извън
регламентирания в Раздел VI „Изисквания при събиране, съхранение и
оползотворяване на оборски тор".
2.Замърсяването на атмосферния въздух, земната повърхност и почвата,
повърхностните и подпочвените води с оборски тор, торова течност и животински
екскременти.
3.Замърсяването с оборски тор на съседни или други частни, общински и държавни
имоти и терени.
4.Депонирането на оборски тори включително и временно върху улици и други
обществени имоти и терени.
5.Изхвърлянето и депонирането на оборски тор, извън определените в настоящата
Наредба места.
6. Замърсяване на вододайни зони с оборски тор.
(12) За нарушения на настоящия член се налагат следните наказания, освен, ако
извършеното деяние не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по други закони:
1. На физически лица се налагат глоби от 50 до 500 лв., а при повторно нарушение от
500 до 1000 лв. на основание чл.22,ал.4 от ЗМСМА
2. На юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция от 200
лв. до 2000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 5000 лв.
Раздел Х1
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.33 Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на Община Брезник и/или
упълномощени от него длъжностни лица, кметовете на кметства и кметските
наместници на населените места от Община Брезник.
Чл.34.Контролните органи по чл. 33 извършват проверка по сигнали и жалби от
граждани за нарушения по смисъла на настоящата Наредба, само след като същите
бъдат подадени писмено и заведени в деловодството на общината.
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Чл. 35.(1)Нарушенията на разпоредбите на тази Наредба се констатират с констативен
протокол, еднократно предписание с фиксиран срок за изпълнение или акт за
установяване на извършено административно нарушение. Актовете за установяване на
административно нарушение, предписанията и констативните протоколи се съставят от
Кмета на Общината, кметовете на кметства и упълномощени от Кмета на общината
длъжностни лица от състава на общинската администрация.
(2)Установяването на административните нарушения, издаването на наказателни
постановления, обжалването и изменението на същите се извършват по реда на ЗАНН.
(3)Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено
от него длъжностно лице.
(4)При констатиране на престъпление, преписката се изпраща на Районна прокуратура.
Чл. 36 (1) Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно тежестта на
нарушението и степента на виновност на нарушителя.
(2)Наказанията се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по тежко
наказание по друг нормативен акт.
Чл.37.(1)При повторно нарушение от същия вид, размерът на глобата или
имуществената санкция се удвоява, а при следващо нарушение санкцията е в петорен
размер.
(2) 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.
(3) За маловажни случаи на административни нарушения, установени при
извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на
местонарушението глоби в размер от 30 лв. до 50 лв. За наложената глоба се издава
фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и нарушителя,
мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата.
Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителят, че е съгласен да плати
глобата и се изпраща на финансовия орган на общинската администрация за
изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
Ако нарушителят оспори нарушението се съставя акт по реда на ЗАНН.
Чл.38 При установяване на нарушения, при които са застрашени живота и здравето на
животните, или им се причинява болка или страдание, се правят предписания за
отстраняване на нарушенията, а при неизпълнение се уведомява ОДБХ или органите на
МВР за принудително отнемане в полза на държавата на застрашените животни.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Наредбата:
1."селскостопански животни" са животни, отглеждани и развъждани с цел
производство на суровини и храни от животински произход или за други селско - или
горскостопански цели, или за работа (еднокопитни животни, едър и дребен рогат
добитък, свине, зайци, птици, буби, пчели).
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 и токачки, отглеждани в затворени
помещения и за лични нужди.
6. Животновъдни обекти на физически лица за лични нужди са обектите, в които се
отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация, определят се
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като лично стопанство и собствениците им нямат право да предлагат на пазара
произведените в обекта суровини и храни.
7. Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и
храни, които се предлагат на пазара, се определят като ферми и се регистрират по реда
на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За същите се прилагат
разпоредбите и изискванията на Наредба 44 от 20.04.2006г. на МЗХ за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и е съобразена с посочените в чл.1, ал.3
нормативни актове.
§ 2. По искане на собственици на животни, Кметът на общината или упълномощени от
него длъжностни лица, издават писмено становище за съответствието на животновъдни
обекти на територията на Общината с изискванията на Наредбата.
§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Брезник, кметовете и
кметските наместници и упълномощените от кмета лица.
§ 4. Специфичните условия за отглеждане и защита на животните, които не са обект на
настоящата наредба, се подчиняват на изискванията на посочените в чл.1, ал.3
нормативни документи.
§ 5. Настоящата наредба е приета с Решение № ...... от протокол №………………………
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . на заседание на Общински съвет - Брезник и влиза в сила веднага
след приемането й.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
О Б Щ И Н А – Б РЕ З Н И К
З А П О В Е Д
17

№ 239
гр.Брезник, 13.07. 1992 год.
На основание чл.20 т.2, чл.5 ал.1 т. 5 от Наредбата за базисните пазарни цени на
недвижими имоти /обнародвана в Д.В. бр.65 от 1991 год., изм. бр.77 и 93 от 1991 г. и
бр.51 и 54 от 1992 год. и правеното предложение през месец август 1991 год. от Антон
Велинов Антов- председател на ВрИК на ОбНС Брезник одобрено с Решение № 96
/протокол № 18 от 16.08.1991 год. на ВрИК на ОбНС Брезник възприето с протокол № 8
т.ІV на СТУСА при ОбНС Брезник
ОПРЕДЕЛЯМ:
За гр. Брезник като населено място от ІV функционален тип две зони – първа зона и
втора зона при следните граници:
Първа зона:
От запад улица с О.Т. 1-2, като включва терена за жилищен комплекс в кв.12, от
север ул. ”Ан. Коцелянов”- дясната улично регулационна линия, изток- ул. ”Мала
река” и десния бряг на река ”Мала река” по течението до вливането й в река
„Бабешка”, от юг- ул. „Цв. Лумбарова”, която е от десния бряг на река „Бабешка” и
река „Турска” по течението до улицата с О.Т. 1-2, като включва кварталите: 12, 15,
16, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 39, 40, 51, 52, 53, 54, 58, 58а, 59,
60, 61, 62, 65, 69, 69а по регулационният план на ЦГЧ на 1984 година
Втора зона:
Всички останали квартали в границите по регулационният план на гр. Брезник.
Съгласно чл.21 недвижими имоти /дворни места, намиращи се на границата между
двете зони при отчуждаване по ЗС и ЗТСУ, при отстъпване право на собственост,
право на строеж, право на собственост или отдаване под аренда да се оценяват по
цената на по- високата зона.
Неразделна част от заповедта е схематичен план на гр.Брезник с нанесените граници
на зоните.
ПРЕДЛОЖИЛ: п
/И.Китанов/
ВИЗИРАЛ:

К М Е Т: п п
/Г.Михайлов/

п
/Ив.Цветков/

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО
ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ НА
НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, ЧЕРВЕНИ КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ
(ЧКЧ), ОХЛЮВИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БРЕЗНИК
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На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с
чл. 77 от АПК, заинтересованите лица могат да направят предложения и да
изразят становища по проекта в едномесечен срок от публикуването му на
адрес: гр.Брезник, ул. „Елена Георгиева” №16, Общинска администрация Брезник или на e-mail: obshtina_breznik@abv.bg.

ОБЩИНА БРЕЗНИК
МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ
И ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, ЧЕРВЕНИ
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КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ (ЧКЧ), ОХЛЮВИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК
I. Причини и мотиви за приемане на Наредбата са следните:
1. С § 25 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №36/2009г. за
условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, на Министерство на
здравеопазването, публикувана в ДВ, бр.38/ 2011г. бе отменена Наредба №7/ от 1992г.
за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на МЗ, с която се
определяха хигиенно-защитни зони при изграждането на животновъдни обекти в
жилищните зони на населените места. Към настоящия момент няма друг действащ
нормативен документ, който да урежда този въпрос, освен съответните наредби на
общините, с които се регламентират изискванията за такива обекти.
2. Наредба № 44/20.04.2006г. за ветеринарно - медицинските изисквания към
животновъдните обекти не урежда условията за отглеждането на животни за лични
нужди в постройки в регулацията на населените места от общината.
II. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:
1. Създаване на нормативна база, регламентираща отглеждането на
селскостопански животни, червени калифорнийски червеи и пчелни семейства в и
извън урбанизираните територии;
2. Нормативно да се регламентира:
 реда и условията, изискванията, ограниченията и забраните при отглеждане
на животни;
 съхранението и оползотворяването на оборския тор;
 пашата на животните;
 задълженията на собствениците на животни и местната власт;
 контролната дейност и административнонаказателната отговорност при
нарушения.
3. Подобряване чистотата в населените места и предотвратяване замърсяване на
почвите, повърхностните и подпочвените води, и атмосферния въздух;
III. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:
1. Създаване на нормативно обусловен ред при отглеждане на селскостопански
животни в и около населените места;
2. Създаване на нормативна база, необходима:
 на контролните органи при решаване на междусъседски и други спорове,
конфликти, жалби и сигнали, свързани с отглеждането на селскостопански животни,
калифорнийски червеи и пчелни семейства;
3.Чисти населени места, почви, води и въздух.
IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:
Прилагането на Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни
финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни
човешки ресурси.
Наредбата има отворен характер и в целия си срок на действие ще се
усъвършенства, допълва и променя.
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V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на
Република България:
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото
на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя Проектът
е съобразен със Закона за устройство на територията, Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Закон за животновъдството, Закона за защита на
животните, Закона за пчеларството, Закона за опазване на околната среда, Закона за
управление на отпадъците, Закона за опазване на земеделските земи, Наредба
№44/20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
и Наредбите за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни.

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева “ № 16,
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info
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