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OT ИНЖ. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни
семейства на територията на Община Дупница.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за
отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община
Дупница.
Тази наредба следва мерките и дейностите, свързани с нормативните изисквания на
Закона за ветеринарномедицинските дейности, Закона за устройство на територията и
Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

1. Причини, които налагат приемането.
Изменение и допълнение на Наредба № 44 за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти /обн. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017 г., вл. в сила от
19.05.2006 г./ и Закона за ветеринарномедицинската дейност /изм. ДВ. бр.85 от 24
Октомври 2017г., вл. в сила от 02.05.2006 г./ поражда необходимост от изменение на
съществуващата подзаконова нормативна уредба - Наредба за отглеждане на домашни
животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница, приета с Решение
№ 144 от Протокол №7/19.07.2013 г. от заседание на Общински съвет-Дупница.
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С оглед на измененията и създадените нови законодателни изисквания към
общините, е необходимо да се приемат адекватни подзаконови нормативни актове, които
са свързани с прилагането и изпълнението на текстовете от закона.

2. Цели, които се поставят.
- регламентиране на реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански
животни и птици, на територията на общината при спазване на правилата и нормативите
за устройство на територията и на хигиенните изисквания;
- регламентиране на правата и задълженията на собствениците на селскостопански
животни;
- регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и птици,
отглеждани в строителните граници на населените места на територията на община
Дупница;
- поддържане на населените места на територията на общината в добро хигиенно
състояние.

3. Финансови и други средства необходими за прилагане на новата наредба.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед приемането на
предлаганите изменения в Наредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
- подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни на
територията на общината;
- предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на животински отпадъци;
- подобряване на хигиенните условия в населените места на територията на общината и
повишаване качествата на селищната среда.

5. Анализ на съответствие с правото на ЕС.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от
отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на
задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно
самоуправление.
Доколкото настоящия проект има за предмет приемане на подзаконов нормативен
акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общински съвет
като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската
харта за местното самоуправление".
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във
връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА, заинтересованите лица могат в едномесечен срок
от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Дупница да
направят предложения и да изразят становища по проекта.
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От гореизложеното и във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет – Дупница да
вземе следното,

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
І. Общински съвет Дупница приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на
територията на община Дупница, както следва:

§ 1. В чл.1, ал.2 след думите “територията на община Дупница” се слага запетая и
се добавя “както за лични нужди, така и за стопанска цел.”
§ 2. В чл. 3, т. 5 пред думите “раздел VІ” се добавя “Глава седма.”
§ 3. В чл. 4 се създава т.5:
“т.5 организиране събирането на умрели безстопанствени животни, съгласно чл.
133, т. 4 от ЗВМД.”
§ 4. В чл.5 се правят следните изменения:
1. Т. 2 се изменя както следва:
“т.2. определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на
населените места.”
2. т. 3 се отменя.
§ 5. В текста на Раздел ІІІ след думите “допустими норми за брой и вид на
отглежданите” се добавя думата “селскостопански”, а след думата “животни” се добавят
думите “в животновъдни обекти.”
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1.Текста на чл. 7 се заличава, като на негово място се създава ал. 1 със следния текст:
“ал. 1. Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди в животновъдни
обекти, намиращи се в строителните граници на населените места на територията на
община Дупница, е допустимо:
1. в ІІІ териториална зона (Приложение 1) на гр. Дупница;
2. в селата на територията на община Дупница. ”
2. Създава се ал. 2 със следния текст:
“ ал. 2. Допустимият брой на отглежданите селскостопански животни по ал. 1 е:
1. едри преживни животни - до 3 бр. и приплодите им до една годишна възраст;
2. еднокопитни - до 3 бр. и приплодите им до едногодишна възраст ;
3. дребни преживни животни - до 10 бр. с приплодите им до 6-месечна възраст;
4. прасета за угояване - до 5 бр.;
5. зайкини - до 10 бр. с приплодите;
6. птици - до 50 бр. независимо от вида.”
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения:
1.Текстът на чл. 8 се заличава, като на негово място се създава ал. 1 със следния текст:
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“ал. 1. Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел е разрешено извън
строителните граници на населените места на територията на община Дупница, като се
извършва в сгради, предназначени за отглеждане на съответния вид животни.
2. Създава се ал. 2 със следния текст:
“ ал. 2. Допустимият брой на отглежданите селскостопански животни по ал. 1 е:
1. едри преживни животни - до 9 бр. и приплодите им до една годишна възраст;
2. еднокопитни - до 10 бр. и приплодите им до едногодишна възраст ;
3. дребни преживни животни - до 50 бр. с приплодите им до 6-месечна възраст;
4. прасета за угояване - до 15 бр.;
5. зайкини - до 120 бр. с приплодите;
6. птици - до 350 бр. независимо от вида.”
§ 8. Текста на чл. 10 се изменя както следва:
“ чл. 10. 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. ”
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Ал.1 се изменя както следва:
“ал. 1. Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди се извършва в ограден
двор, в сгради и постройки, разположени в имота на отстояние от съседни имоти и
жилищни/нежилищни сгради, както следва:”
2. В т. 1 на ал. 1, думите “външните регулационни линии” се заменят с думите
“вътрешни граници на урегулиран поземлен имот”.
3. В ал. 3 думите “на общинска администрация и” се заличават.
4. В ал. 6 след думите “собственика на имота,” се добавят думите “с нотариална
заверка на подписа,”.
5. В ал. 7, т. 1 думите “ветеринарно-санитарно” се заличават и се добавя думата
“хигиенно”.
§ 10. Чл. 16 се изменя както следва:
“чл.16. Селскостопански животни, които се придвижват свободно без придружител,
извън определените места, се считат за безстопанствени и подлежат на настаняване във
временен общински животновъден обект, регистриран по реда на чл. 137 от ЗВМД и
отговарящ на изискванията на Приложенията от Заключителните разпоредби на Наредба
№ 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.”
§ 11. В чл.18, т. 15 след думите “населените места” се слага запетая и се добавя
“замърсяване на обществени места и пътища с оборска тор, торова течност и животински
ескременти.”
§ 12. Навсякъде в Наредбата думите “едър рогат добитък” се заменя с “едри
преживни животни”, а думите “дребен рогат добитък” с думите “дребни преживни
животни”.
§ 13. В параграф 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В т.1 след текста в скоби се слага запетая и се добавят думите “отглеждани и
развъждани със селскостопанска цел за производство на животински продукти, други
селскостопански цели или за работа.”
2. В т.5 след думата “гъски” се добавя думата “бройлери”, а думите “гълъби,
яребици, пауни, пъдпъдъци, токачки” се заличават.
3. Т. 8 се изменя както следва:
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“т. 8 “Лични нужди” е отглеждането на продуктивни животни в лични стопанства с
цел добив на суровини и храни за лична употреба.”
4.Т.9 се изменя както следва:
“т.9 “Временен общински обект” е обект, който разполага с подходящи условия, за да
осигури на безстопанствените селскостопански животни ветеринарномедицинско
обслужване, грижи и подслон.”

ВНАСЯ:
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
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