
OB.flBIEHI,IE

IIO PEAA HA IIJI.26, AJI.2 OT 3AKOHA 3A HOPMATI,IBHI,ITE AKTOBE

O6rquHa Eerese yBeAoM-rrBa

o6qecrneHra KoHcynrarltau e

ycroBr.rqTa 3a oTrJrexAaHe Ha

o6uluHa EereHe.

BCI,IIIKI{ 3AI'IHTEPCCOBAHI4 JII4IIA, I{C HA floprara
3a PeAany6nuxynaH rrpoeKr Ha Hapea6a

ceJlcKocTorla H cKI{ rfl{BoTHLr Ha TeplrTop }Iqra

3a

V

HA

Ha ocnonanwe w.26 a*2 or 3HA rr BbB Bpb3Ka c \r.17 or AIIK BcI.IqKI4

3ar.rHTepecoBaHr{ Jr[qa MofaT la [oAaBaT rlpeAnoxeHl4s u cTaHoBI,IuIa IIo
rpeAnoxeHpr, rpoeKr B 30-AHeseH cpoK or uy6nuryraHero Ha Hacrorlrloro
cro6rqenue u [poeKra Ha Hape46ara. Ilpe4noxeHl4rra 14 craHoBl4lrlara Morar Aa

6rAar Aerro3l{paHla B AenoBoAcrBoro Ha O6rquna Eeleue - rp.EeleHe, yn.

,,Burapur" Nl3 5, reir. 065 8/3 - 1 0-6 1 vlrv Ha e-mail: obshtinabl @abv.bg.
C npe4naraHr.r.fl npoeKT Ha Hapeg6a ce o[peAeJrs o6erra Ha xuBorlroBbAHara

AeilHocr r.r Mecrara 3a orfJrexAaHe Ha ceJrcKocrorlaHcKll xLIBorHIr rlo cMI4cbJIa

sa 3axoHa 3a xr4BorHoBbAcrBoro Ha reparopl,Irra Ha o6uluHa Eelese. Hape46ara
pefnaMeHTl,Ipa u peAa I4 ycJIOBlIrTa 3a OTTJIeXAaHe Ha CenCKOCTOfIaHCKI{ XI,IBOTHIA

Ha repr4TopvflTa Ha o6quuara, KaKTo r4 B3aIIMoorHo[reHI,IflTa MexAy o6Iquucrata
aAMrrHr4crpalprfl, co6crseuurlr4Te Ha xHBorHI4 14 I4HcrI{TyILrvre,I,IMaIrII4 orHorueHl4e

K5M OTrneXAaHeTO Ha XIBOTHLT B Jrr4rIHI4 CTOIIaHCTBa I/.Ifir [IHAyCTpI4€uIHI4

xr4BoTHoBbAHLI Sepuu. YpeN4a v ocblrlecTBflBaHeTo Ha KoHTpona Bbpxy

caHrrrapHo-xprrlreHHoro cbcrorHr,re Ha HaceJIeHlITe Mecra na o6uluHara, cBbp3aHo c

orHIexAaHeTo Ha CeJICKOCTOIIaHCKpI XI4BOTHI'L

1. Morusr{ 3a rrpueMaHe Ha Hape46a za pep.a v ycnoBllrra 3a orulexAaHe Ha

ceJlcKocrorraHcKl4 xI,IBorHIl Ha repl{Topr4flTa ua o6uluua Beleue:

Crruacno pasnope46ara Ha qil. 133, zLJI. 1 or 3axoHa 3a

Berepr4HapHoMeAr{rlr4HcKara Aefiuocr (uarra. 6p. 101 or 27.12.2019 r.) o6uI4HcKI4re

cbBerrr cneABa Aa onpeAeJrrr c nape46a o6eua Ha xI{BorHoBtAHara Aefisocr u
MecTaTa 3a oTIJIeXAaHe Ha CeJICKOCTOIaHCK,r XT,IBOTHI4 nO CMI4CbJIa Ha CbIqI4' 3aKOH

Ha repr4Topr{flTa Ha cborBerHara o6uluna. Tosa HaJIara rrplaeMaHe Ha Hape46a,

ypexAaua [ocoqeHl4Te Bbrlpocll or MecrHo 3HarreH[Ie.

2. L(e;ru, KoHTo ce rocraBrr c rpl4eMaHero na Hape46a za peAa u ycnoBrlrra 3a

orrJrexAaHe Ha ceJrcKocro[aHcKr4 xr,rBorHl4 Ha repl4TopvflTa ua o6uluua Eereue:

I-{enra Ha [pr4eMaHero ua nape46ara e Aa ce cb3AaAar ycnoBl4, 14 npeAnocraBKl4

sa ycrofiuuno put:Brrrue Ha xr4BorHoBrAcrBoro vt B JIIIr{HI4Te cronaHcrBa I{ B



LIHAYCTPII.UIHIITC QEPUZ ,,O HAqI,IH, IUAA'III OKOJIHATA CPEAA I,I3APABCTO HA XOPATA }IxllBorHrrre' KaKTo n e$errzBHo ylpaBJIeHLIe r{ KoHTpoJr or crpaHa Ha MecrHaraaAMUHUCTpAIlxfl I4 TepI'ITOp:aailHLrre AbpxaBHlr opraHlr 3a cla3BaHe r43]rcKB a.HrrflTaHa H'pMaTLIBHLIT. u no.qHopMarIrBHI'ITe aKToBe, ypexAalllr4 orHorueHr,rra BperyJrrrpaHara cQepa.
Jrutcara Ha 

'cHa 
ra no4po6Ha [paBHa ypeA6a 3a ]r3BbpuBaHero Ha ra3r{ 4efiuocr rMHOrO Cny,qar BOAr4 40 XonQru4KTrr MexAy qacrHr4f, , OorrlaarBeHlr, t4HTepec.C ueJr 3arra3BaHe Ha lrrarca uerqy o6ulecrneuur Lr qacrHl, r{HTepec eueo6xo4uMo peulaMeHTl4paHero Ha [paB uila uu3ucKBaHr4fl, Kacaeulpr orurexAaHeroHA ACJICKOCTOIAHCKII XIIBOTHII 3A CTOIAHCKII IICJIII W 3A TW*HU HYXAI4.flpeqaszpaHero Ha I43I4.KB aHilflTa KbM JrI4IIara, Ko,,To orrnexAar ceJrc*ocroflaHcKrrXI4BOTHI4 3A JIVqHI,I TI 3A CTOTIAHCKI4 HYXAI4 IICNV CbIIIO TAKA AA |APAHTI,IPAorliBBaHero Ha qplcrorara v xvfveHara Ha Mecrara, KSAero ce orurexAar raKLIBaXI'IBoTHII' I'I He Ha rlocneAHo Mflcro - cuoroftcrBl{ero ra ronasop ra Haxr{TeJrr4Te HaHACCJICHI,ITE MECTA.

3' oqaKeaHlr pe3yJrrarl{ or rlprleMaHe na Hape4 6a sa pera H ycJroBr4rra 3aorulexlaHe Ha ceJlcKocrorlaHcKl4 xI,IBorHr,r Ha repr{ToparflTaua ooquua Beleue:

Pesy,arure, Kolrro ce oqaKBar or [pr,JraraHero Ha Hape46a 3a pera LtyciIoBLI'',ITa 3a orfJlexAaHe Ha ceJIcKoCTOrraHcKr4 )KLTBOTHII Ha repLrr opuflTa Hao6ulzua Beleue, ce cBexAar Ao flocrl{raHe Ha rleJrr4Te, HturoxprJrv [pr4eMaHero HacbrrlaTa.

4' (Du'ancoBr'r cpeAcrBa, ueo6xo4 r4Mr4 3a [prrJraraHero Ha Hapea6a 3a pera LtycJIoBI'r',Ta 3a orrilexAaHe Ha ceJrcKocro[aHcKt4 xr4BorHll Ha repr4T oplrflTa Hao6uluua Eeleue:

3a npularaHero na Hape46ara ue ca seo6xo /ILIMV AorrbirHt4TeJrHr.r QrauauconucpeAcTBa.

5' AHa'rru3 3a cborBercrBl{e c npaBoro ua Enponeficrcns cbrc3 n flpaBoro HaPenyd.nnrca Er.nrapua:

rlpe4rarauara HoBa Haper6a 3a peAa u ycJroBr,rrra 3a orilrexAaHe Ha
CCJICKOCTOTIAHCKI4 XI4BOTHI,I HA TEPI,ITOPI{'TA UA O6qNUA BCICUC C IOA3AKOHOB
HOPMATIIBCH AKT, I,I3AAACH Bb3 OCHOBA HA III. 133, AJI. 1 Or 3ATOUA 34BerepI'tHapHoMeAI'Iu[HcKara geftuocr, iloparu Koero clorBercrBr4ero My c flpaBoroua Erponeitcxus cblo3 e [peAolpeAeJleHo or cborBercrBlrero Ha rlurr4paHuq 3axoHc Hefo.

rlpegnzA rl3JloxeHoro, rpeAJloxeHuero 3a HoBa Hapea6a 3a peAa Lr yclroBuflTa3a orrJlexAaHe Ha ceJIcKocrolaHcKI'I xlIBorHlI Ha reprrro plrflTa na o6uluua Eeleue,e KaKTO CJreABa:



OEKT

HAPEAEA
3A PEAA II YCJIOBI,ITA 3A OTTJIEXAAHE HA CEJICKOCTOIAHCKH

}I{UBOTHI,I HA TEP}ITOPA'ITA HA
oEruuHA EEJTEHE

PA3AEJI I
oEIIII [oJro]KEHrtf,

rl"u.l (l) Ta.:u Hapeg6a ypexga o6enaa ua
CCJICKOCTONAHCKI,I XI4BOTHII NO CMI4CbJIA

o6qraHa EeleHe.

xr,rBorHoBbAHara gefinocr u Mecrara 3a orrJrexAaHe Ha
sa 3axona 3a xr,rBorHoBbAcrBoro Ha repr,rropuflTa Ha

(2) Hapeg6ara pernaMeHTl,pa A pe*a v ycroBt4flTa 3a orrJ,rexAaHe Ha ceJrcKocroraHcK, xr,rBorH,Ha rep,Topn.,rra Ha o6uluua Eeleue, KaKTO u B3ar{MoorHolneHr,If,Ta MexAy o6uluucrcaraa4M[Hucrpa\ufl' co6craeuuqzte Ha xI{BorHI,I t4 r,rHcruTyrl[r,rre, r,rMaIrI[ orHorueHr.re K'"MorrrexAaHero Ha xHBorHH B rl'lr{HH cronaHcrBa uilvt HHAycrpHiurHr,r xHBorHoBbAHI,r Sepuu.(3) Hapea6ara pernaMeHTl,pa ,o oc'qecrBrBaHero Ha KoHrpoJra Bbpxy caH,rapHo - xur[eHHoro
clcrotHl4e Ha HaceJIeHI4Te Mecra Ha o6qunara, cBbp3aHo c orrJlexAaHero Ha cercKocrorraHcKl,l
xr4BorHr,t. Kourpolrr ce ocblrlecrBrBa Bbpxy:

1' onpe4elrHe MecronoJloxeHuero Ir I,I3rpaxAaHero Ha rur{Hr4 crorraHcrBa u HHAycrpuaJ,,u
@eprran;

2' onpegelrue Ha Aonycrarraur 6poft xI4BorHr4 3a orrnexAaHe B HaceJreHHTe Mecra;

3' cnassaHe Ha I'I3I'IcKBaHuflTa 3a o,nexAaHe Ha ceJIcKocronaHcKI,I xuBorHI..I B JrI.{r{HI,r
crorraHcrBa v r4H Ay crpt4anHra Sepuu ;

4' cnassaHe Ha caHHTapHo - xlIrHeHHHre r,r3r{cKBaH,.fl, onpeAeJreHr,r B AbpxaBHHTe
HOpMaThBHI,I aKTOBe;

5' octurecreqBaHe Ha npeBaHTIlBeH KoHTpon 3a He3aMbpcrBaHe Ha oKoJrHara cpeAa;

6' ct6fforasaHe 3a HeAonycKaHe na gucxorraQopr Ha xr,rreJrare e o6qaHa Eeleue.

(4) Hapea6ara He ce orHacr 3a or'rexraHe Ha AoMauHr4 mo6uuqu.rl"rt'2 (l) xugorHostAH,re o6e*u, B KoI,ITo ce orrJrexAar xr,rBorHr,r c qea Ao6uB Ha cypoBraH, HxpaHl4 3a JII4qHa KoHcyMaII['' ce o[peAeJLT Karo JII'IqHO cro[aHcrBo la co6crseHarlr,rre aM HrMarnpaBo Aa rrpeAJrarar Ha na3apa npor.r3BeAeHr{Te r o6exra cypoBr,rHrd r.r xpaHrr.
(2) xnnorHoBbAHI4Te o6ercru, B KoI'ITo ce orrnexAar xr.rBorHr.,r c qer Ao6us Ha cypoBHH t4 Lt xpaHu,Kouro ce npeAnarar Ha na3apa, ce o[peAeJ,rrr Karo $epurn.



(3) o6exrr'rre no att'l u an. 2 rptlza Aa orroBapqr Ha HopMarr,rBHo ycraHoBeHrrre ycJroBr,rr,cnequsuvHt4 3a BceKu BVA ceJlcKocronaHcK, xlIBorHr,I, cburacHo 3oorexHr,rqecK,Te,
3oox[TLIeHHI'ITe H BerepI'IHapHo-caHHTapHHre r,r3,cKBaHr{r, xaKTo kt Ha HopMar,BHr,rre
r,t3HcKBaHI,t{, cBbp3aHH C O[a3BaHeTo Ha oKoJIHaTa cpeAa.

PA3AEJI II

TIPABA U 3AAbJIXEHItr'I HA KMETA HA OEIIIUHA BEJIEHE,
KMETOBETE HA KMETCTBA U KMETCK}ITE HAMECTHI4qI4

rl"u'3 (l) Kue*r Ha o6ulzHara, KMeroBere Ha KMercrBa r,r KMercKlrre HaMecrHlrrl t4 ca !\nbtK,u Aa:
l ' crAeftcrsar 3a opraHI'I3HpaHe Ha H3nbJlHeHr,rero Ha MepKr,rre ea npoQunaKTrrKa, orpaH,r{aBaHe H
nr4KBHAr,rpaHe ua 6olecrr,rre rro xuBorHure;
2' oprana:l4par ll3nbnHeHllero Ha pa3nopeAeHrare or I{enrpanHfi.fi e[r{3oor,rreH cbBer r.r or
KoMHcI'II4re no qJI' 128, u, I ueprn 3a orpaHlr{aBaHe u Jrr,rKBr,rAr,rpaHe sa 6olecrg 11o xgBorHr,rre;3' ct4eftcroar 3a opraHl'l3upaHe Ha nepaoAHuuu o6yueuuq Ha co6crBeHTrlr4 w/u,u[oJr3BareJrr.r Haxl'IBorHoBb.qsn o6exru' cBbp3aHH c npoSnlarcrr,IKa, orpaHr4qaBaHe u nvKBpr1t4paHe Ha 6orecru no
XINBOTHHTE H 3OOHO3H;

4' paitoaupar nacl4lllara 14 BoAonoHTe B 3aBac,rMocr or enr,r3oorLtr{Hara o6craHoaxa, a np,
Heo6xoguuocr - sa6paHqBar H3noJr3BaHero rnM;
5' npe4npr'reMar MepKH 3a HeAonycKaHe Ha xr,rBorH, B Aenara 3a ornaA6r-ru;
6'opraHusapar a rpeAnpl'IeMar reficrsvs 3a cr6upaHe ra o6esrpexAaHe Ha yMpejrr{Te
6egcronaucrBeHl4 xI4BorHH CbfJracHo u3LtcRBAHUflra Ha Perlauenr (Eo) .ln t OOqtzooq;
7 ' oprauuswpar onpeAeJlrHero Ha repeH sa sarpo6naHe Ha rpynoBere Ha xr4BorHr4 rr rrpeAnpr{eMar
4eftcrenr sa ct6upaue H yHIdIrIoxaBaHe Ha crpaHraqHn xHBorrdHcKr4 rrpoAyKrr,r H3B6H o6exru:re
no qJI' 259, an' I s 2 u u]Hcrara:liaure rlo w. 259a or 3B!, B cnyqar,rre, onpeAeneHu a ul. 19,
naparpaS I or PemaueHr (EO) J\b 1069/2009;

I' nptonp'aMar MepKI4 3a HeAonycKaHe l,r3noJr3BaHe Ha o6quHcxlE nacuqa 14 Mecra sa ao4onoil or
6escronaHcrBeHl4 xHBorHH I,I xHBorHH, Kor{ro He ca u4enrusaq upall uluyu ru *orro ,a au
I'r3BbpLxeHl4 MepKI{re IIo npolpaMara 3a npo$unaxruKa, HaA3op, KoHTpoJr t4 1tuKBbr;1upaHe Ha6olecru no xHBorHI4Te [I 3ooHo3r,I;
9' npe4npraeMar MepKI't 3a HeAortycKaHe Ha cno6oguo ABr{xeHHe Ha xHBorHr.{ ,1o yJrrut4Te Ha
HACEJIEHI,ITE MECTA;

l0' onpelen'r Maplllpyra Ha ABI'IxeHue Ha xr,rBorHr,rre or xr,rBorHoBbAeH o6ercr ulwttuc6opxu
cTaAa no ynurll4Te Ha HaceJIeHuTe MecTa;
I l ' no4Arpxar 14 aKryaJIH3Hpar ny6luveH per,crbp Ha AoMarxHrrre Kyqera, JroBHr4Te Kyr{era r,iKyqerara, KoI4To [pldApyxaBar ulta oxpaHqBar ceJlcKocrorraHcKr,t xIdBoTHI,I, KoI,ITo ce npuABlrxBar
KbM perr4crpnpaH xuBorHoBbAes o6exr;
l2' ct6lroaaBar 3a HeAorIycKaHe Ha AlzcKou{opr Ha xr,rreJrr.rre Ha o6ulnua BereHe, B cneAcrB,e
Ha ocbrrlecrBrBaHara Ha repr,rropuflTa HA O6quuara xr.rBorHoBbAna Aeftsocr.
13. ocrutecrBrBar KoHrpoJr 3a cna3BaHe Ha Hacrorrrlara napeg6a.
(2) llpu Bb3HI'lKBaHe Ha eIIIr3oorI,Ir{Ho orHr.rule, ocBeH 3aAbnxeHr,rrra rro M. 1, KMeroBere ,KMercKHre HaMecrHHI-lI4 oKa3Bar ctAeficrsue rI noArloMarar lefinocma Ha Berepr,rHapHgTe neKap,IIO NPITJIAIAHE HA MCPKI4TE 3A OTPAHI,IqABAHE H JIIdKBHAI,IPAHC gA 6OIECTIA, KATO:
1. ugrorsqr aKry:IneH crrrcbK c 6pofi xHBorHt4;
2' oprauuzupar gefiHocu'tre no :arpo6aaHe Ha rpynoBere Ha xrrBorHrrre no peAa Ha uape46ararro qJr. 259, an.3 or 3B[;
3' o,zryproar rpaHcnopr H opraHl43l4par r,r3Bo3BaHero Ha rpy[oBere Ha x[BorHrrre Ao repeHa 3a:arpo6aaHe;



4' nol KoHrpona na osaqua'neH Berep,HapeH Jre^ap opraHr.r3r,rpar r,r3rpaxraHero rr roA.qbpxaHeroua 4e:un$eKI{I4oHHH ,JI.IIIaAKI'I Ha BxoAoB er"iurxo*^Te Ha HaceJreHr,{Te Mecra, Ha qu.flToTeplrTopr{.fl e KOHCTaTr,IpaHo e[r43oorHrrHoro orHfirqe ;5' ocnryprBar noMoueH nepco,ilJl I{ TexHilqecKr,r cpeAcrBa, neo6xo4t4,u 3a u3[BJrHeHHe Ha

f.fffi;a 
orpaHldtIaBaHe Ir ,II'IKBITAI'IpaH. Ha 6oaecrra ro xr.rBor,Hre Ha cborBerHara

6' crsNaecrHo c opraHl4Te sa MBP otpaHllqaBar Aocrbfla Ha B'HruHr.r n[[ra Ao HacejreH,Te Mecra,HA I{H,TO TCPI4TOPII' E KOHCTATI,IPAHO CNI43OOTHI{HOTO OTHPIIqC;
7 ' za6pau'*ar npoBexAaHero Ha MacoBI4 Meponplrrrr{{ B HaceJreHr{Te Mecra, Ha qr4rro repr4ropr{,e KOHCrarHpaHo enil3ooTr,rqHoTo oTHHIIIe;
8. yuacrrar B KoMrzcprr4re no qJr. 137, an.l4 or 3B.(.rr"u'4 ( I ) 3a ngnuHeHl'le Ha 3aAbnxeHH.,ITa r,o vr.3, xuer, r na o6qun ara u36aBa3anoBeArd, Kor,rroce AOBexAar Ao 3HaHI'Iero Ha KMeroBere Ha KMercrBa, KMercKI,ITe HaMecrHuIJU U xHTeJII4Te Hao6uluHara no nolxoArur HaqrjH.
(2) HecnagsaHero Ha rrcAaAeHr.rre 3a[oBeAr.r no an.1 npeAcraBJrrBa aAMr.rHtrcrparuBHoHapyrxeHue, Koero floAJrexfi Ha caHKrIH{ rro peAa HaTa3u nape.q6a.rr'n'S Kne*r Ha o6ruuHara uilv yilTnHoMorrleHr,r or Hero AJrbxHocrH u nr4r.a cb,racyBar4efiuocrure no rloAAbpxa*e v y[paBJIeHI'Ie Ha ca,HTapHo-x[rr{eHHoro cbcroflHr4e B HaceJreHr{TeMecra' MecronoJloxeHHero H I'l3rpaxAaHero Ha l,rHAycrp Lta;1H11re u rLrqHvt cronaHcrBa HaTeparop,,ra Ha o6uluHara, oni*BaHe Ha oKoJIHaracpetau ooulecreeH,Te HopMr4 c AbpxaBHrreuHcrl4Tyurvr, KOHTO HMar orHorreHr,Ie KbM gefiuocrrre, 3acerHarH B Ta:!H Xape46a.

PA3AEJI III

fIPABA U 3AAbJDI( EIdIlfl HA OLI3 UqE CKI{TE
u IoPlIAI,IrrE CKI,I JIITIIA

rr"rI'6 (1) @ngu'Iecrcure nI4IIa Ha rep,TopuflTa Ha o6ulusa Eelese r4Mar npaBo Aa orrnexAar
XI,TBOTHH 3a JIHr{Hr{ HyxAI4 B JII4qHI,I CTOlaHcTBa.
(2) B ruuuure cronaHcraa Ha Qnsuvec*lr,rr,rqa ce AolycKa orrnexAaHe 3a,vLtHUHyxAr.r Ao:l ' lsa 6por eApH npexuBH, x,BorHr.r (Eilx) 

^ 
rprniosrr. ;;;r;.r#urlour.,2' Aecer 6poq ape6Ha rpexHBHH (AIIX) c npunnoAr,rre r,rM Ao 9-Mece.rHa B*pacr;3' rpu 6po'r npacera 3a yrorBaHe, pa3Jrr,rqHH or cBr.rHe uafixu 14 HeKacrpgpaHri Hepe3x;4. rsa 6poa egnorconr,rrH, r.r npH[noAr.rre HM Ao l2-naeceqna Bb3pacr;

5' 4ecer Bb3pacrHr,r safii1u. nprnrogrre HM, Ho He floBeqe or cro 6pos o6uo;6. nergecer Bb3pacrHr,r rrTarlu He3aBHcHMo or Br,rAa;
7..cro_6pofi ilepa vnh noApacrBarllr nrnrlr4 He3aBr,rcr,tMo or BHAa.(3) ooexrare rro an. 2 rptlsa Aa orroBaprr Ha v3vcKBaHr4flTa lto qJr. 4, aa. r, r. z, 3,5 u 6 orHAPEAEA lie 44 or 20'04'2006 r.- 3a Berepr{HapHoMeAr,rqr{HcKr.rre u3*c=BaHufl K."MxI'IBorHoBbAHare o6exru v AauMar o6oco6euo 

"raro 
au 

"r*punarr" u o6essapasflBaHe Ha rop.(4) (DasauecKl4re H Iopl'IAI'IqecKHre nr4rla Ha reparopr4.rrra na o6quHa EeneHe HMar npaBoorrJlexrar xIzBorHI4 3a HHAycrpva[rHt4 HyxAt't nrn Qeprr,rra Il3BbH yp6aruuzupaHlrre reprrropuu npxcna3BaHe r43HcKBaHHf,ra Ha 3yr, 3BA, 33x u HApEIBA .I\b 44 0r 20.04.2006 r. saBerepHHapHoMeAHIrI'lHcKHTe H3l'IcKBaHufl KbM xLIBorHoBbAHHre o6exru, rr3AaAeHa or Mruuc*paa 3eMeAenHeTo r,r fopHTe.



]JJ_J'lruio#t""rnrrr.re, 
cborBerHo norr3Barerr,re Ha xHBorHoBrAH, o6exru cbc

'1 
ra ocurvo,uu' ffifrfiffiiliii !?::#i!: a*.*iffil?; orrrrexAar, KarocKJrrosBar.aotoBopa no qJr. 137a, c.aorverHo tro ql. 1376o1 3B!;2' Aa cnassar I'l3HcKBaH vflTa 3axyMaHHo orHolrreH,e KbM xr,rBoTHr,rre, [peABr,rAeH, B 6rrrapcxoro3aKoHolarencrBo H B 3aKoHoAareJrcrBoro Ha Eeponefianr, arrr;3 ' Aa cna3Bar BerepHHapHoMeAI4III4HcKr,rre H3ucKBaHufl 3a orrJrexAaHe, [pr.rABHxBaHe ktTpaHcnoprl'IpaHe Ha 

-xpIBorHI{Te, 
npeABHAeHI. r durapcxoro 3aKoHoAareJlcrBo Lt B3axoHoAareJrcrBoro Ha EnponeficKr.r, cbro3;4' Aa He Ao[ycKar [prnABr{xBaHero u rpaHc[oprr4paHero Ha xr,rBorHrd 6esBerepl'IHapHoMeAI'ILIkIHcKo cBl'IAerercrBo' a 3a eApare ,pexre* a 3a eAHoKo[arHr,rre xr,rBorHa -U 6C: AETCPI4HAPHOMCAHIII,IHCKH NACNOPT, C H3KJIIOqEH UE HA:a) npra4sr,rxBaHero Ha xr.rBorHr,tra a ua, exeAHeBHa [aua;6) e,uoxon,THure xlIBorHlI, yqacrBaulrd B cbcre3aH ufl Hrr4 s rrgrox6u, Ir eAHoKonr{THr,rrexl,BorHI, - co6crseHocr ua MuuucrepcrBoro Ha Bbrpe[rHrlTe pa6oru, Kor{To ce TpaHcnoprr{parcaMO C BeTepr4HapHOMeAHrIr4HCKra nacflopr;

5. 4a ocuryprBar r4 crra3Bar MepKxre sa buocurypnocr;
6' Aa yse'4oMf,Bar B rpI'IAHeBeH cpoK I]ucMeHo r,rJrr,r no eneKrpoHeH nbr r{pe3 I4urerpupaHaraansopn'raqnoHHa cl{creMa Ha EAEX noqJr. 51, al.3 or 38[BereprdHapHri, JreKap, o6cnyxaaul
ff.r"ffi1i,1,1i, "u"^t' 

3a HoBopo AeHu v 3a*yneHr4 xHBorHr4 or BHAoBe, Ko,ro noAnexar Ha

7 ' aa yeeloM'Bar a 7-4Henen cpoK rIIzcMeHo rrJrr{ no eJreKrpoHeH nt,r vpes I4urer pupaHaraun$opuaqraoHHa cr.rcreMa Ha EAEX no qJr. 5r, aa. l o, inA Berepr,rHapH,, JreKap, o6cayxaaq
ff*"#ff:ffi,outnt' 

3a raAHarlu H,u 3a HeBb3MoxHH 3a pi*qraraHe cpeAcrBa sa o*uqaaaua
8' 4a ocr'rryp'Bar e l4-gHeaen cpoK or Aararana sary6aane r{Jrr4 KoHcrarr,rpaHe Ha HeBb3MoxHocr3a pa3q,raHe Ha cpercrBara aa oQrEqnanra r4a"rr0uKauufl. nocraBflHero Ha rrxHo Mrcro Ha3aMecTBarrlr4 cpeACTBa;
9' la yseaoM'Bar B rpl'{AHeBeH cpoK or ycraHoBrBaHe Ha cr6u.ruero nucMeHo urvt rroeneKTpoHeHnbr qpe3 HHrerpupauara uHfropMarlr4oHHa cacreMa Ha BAEX ror{Jr. 5i,;.3 or 3B{:aorKpaAHaru ' y6uru an, yMpen, )Ifl4BorHI4 Berepv HapHH, JreKap, o6cnyxraul xHBorHoBbAHr,r,o6ercr, KMera Ha HacerreHoro Mrcro a ooexra;. ;;;;;xAaHe Ha crpaHr.rqH, xaBorHHcKH
lpoay*rr, o6cnyxaauq cborBerHar a repzroplfl;l0' ou yBeAoMrBar B cpoK He rro-KbcH o or 24 qaca flpeAr.r rpaHcnoprr,rpaHe, npoM flHa Haco6crseHoc'na uilu KJIaHe Ha xaBorHH or Br,rAoBe, Kor4To noAJrexar Ha r,rAeHTaQuxaqua,npeAHa3HaqeHI4 3a I,4qHa KoHcyMaulfl, []rcMeHo ilttkr tro eJIeKTpoHeH flbr r{pe3 [IHrerpupaHara

lx?:iffuJ#Ju1';:"u Ha EAEX no "'' 51, ar. s "' ssr ,.r.prruprr;;;;p, o6cryxnaq
I l' ou yBeAoMqBar B rptzAHeBeH cpoK or paxAaHero Ha xr4BorHr,r or Br,rAoBe, KoHTo noAnexar Hau4eHrnouxaqur' nilcMeHo I{JIa no enenrpoHeH flrr qpe3 I4Hrerpupauara uuQopMaqrzoHHa

;;ffiy" 
na EAEX roqrr.5l, ar.3 or 3Blir.r.prruprr.r'i.*up, o6cnyNoaq xrBorHoBlAHu,

a) ga usarprura osrzqua'rna zgeurus r4KawflHa HoBopoAeHr.rre xr{BorHr4 r,r Aa BbBeAe AaHHHT. orn4enrusuxarJuflra a I'IHrerpupururu rr6opruqroHHa cucreMa Ha EAEX, anu6) sa rasnrpueHara o$auaarHa ,o.rrrdrn a\ufl HaHoBopoAeHrdre )ruBorHu Karo My flpeAocraB,
i:iffii:t 

a4enra$arcauu'ra 3a BbBexAaHero I'IM a I4Hrerpzp aHarar.rnsoprraaquoHHa cucreMa
12' m BoA'r perucrbp Ha xaBorHI4Te B xr,BorHoBbAHa.s o6exr, s xoftro Bnr,rcBaT HoBopoAeHfiTe,3aKJIaHIlre' orKpaAHarLTe' y6u^rure, yMpen,re, npoAaAeHare r4 npu4o6nrzre xr.rBorHlr;
ff:1tJ:ffi;il;ilt*Ba 3a cpoK Hafi-naarxo rpl roAuHr{ or rrocneAHoro Brrr{cBaHe;

npeAcraBrr 
"0, ,or.cJ":or:T;HffJffl;"dff;i' npexilBHla H eAHoKorInrHI'r xHBorH Lt H th



14. orrorap.er ra o$uqvailHara
nporpaMara :a npo$nnaKTuKa,
300Ho3Ir;

ugenrusurca\ufl t4 cr4eftc*ar 3a rr3rrbJrHeHrdero Ha MepKr{Te ,,oHar3op, KOHTpon v iluKBkr1upaHe Ha 60lecru IIo XHBOTHUTe Lt

15. HrMar npaBo Aa r,r3BbprxBar [pr,rABaxBaHe u TbproBH, c xr,rBorHr{, Kor{To He caugeurr'rsuqvpaH' H 3a KoHTo He ca I,3nbJrHeHr, ,apx,are no nporpaMara sa npo6unaxrzxa,HaA3op' KoHTpon u rvtKBVrHpaHe Ha oolecru .,o xI,rBorHHTe H 3ooHo3,, KaKTo H c'c cypoB uHLt ktxpaHlt, p.o6u-tu or raKHBa xIzBorHI4;
16' m [peAaBar c [poroKoJl Ha BerepI'IH ap,LrflJreKap, ooc,ryxoauq xr,BorHoBbAsus o6ercr:a) cpeAcreara sa otpuqva,r*ara aaeHrruqrx uur, ,'r'uinopiu ,u 3aKJraHr4re 3a Jrr4qHa KoHcyMarlu,eApH npexHBHH 14 eAHOKOnuTHr,t xrrBoTHrr;
6) cpelcrgam sa osuqva,Hara ugernnSuxaqlrr, Kor{To ca noBpeAeHa, 3a 6parynaue H Kor,rro caHaJIur{HI'I s co6creeHlKa, c'orBerHo [oJI3BareJ, Ha xrzBorHoBbAuar o6exr flpu npeycraHoBrBaHeua 4efiHocrra My,3a yHI'IqoxaBaHe I{ orpa3rBaHe B I,Iurerpupanara uuQopnaarl,oHHa cr4creMa HaBAEX;
s) cpe4creara sa osraqra arHara a4eurra0uxaqrn.f, Ha 3aKJIaHHTe 3a rr,rrrHa KoHcyMaufif, cBr,rHe, oBrleI,I KO3},I;

17 ' ra cbxpaH'Bar AH.BHHK rlo o6paseq, s rofiro BerepprHapHr4rr JreKap, o6cnyxaarqx,rBorHoBr4HUa O6err, 
-3a[r,rcBa 

rrpoBeAeHr,rre leqe6uo_npoQurraxrrr", 
"apo 

nf,^rr^r, KaKro 14Aara Ha AocraBf,He Ha BMII, HaHMeHoBaHlIe Ha BMII; nprro*"ro KoJrnqecrBo; raprgAeH HoMeplI KapaHrHHeH cpoK Ha BMfI; vMe v aApec Ha AocraBrruKa, r.rAeHrusuxargaoneH HoMep Harperl4paHoro xI'lBOrHo; AHeBHUKbT ce cbxpaH.flBa 5 ro4uul,r or nocJreAHoro BrrlrcBaHe,BKnroqurerHo B cnyqa[Te, KoraTo 4eftuocrra sa o6exra e [peKpareHa npeArr r,r3TuqaHero Ha ro3r4cpoK;

l8' aa cbxpaH'Bar 3a cpoK safi-uzutxo TpLI roAHHrz or Aarara Ha H3AaBaHero r,rM AoKyMeHTr.rre 3anpHABHXBaHe Ha XHBOTHHTe;
19' rc [peAaBar s o6eKr no qil. 259, att. I utu 2 or 38! yMpenure xnBorHH, rexHr.rre rracnopr, HcrpaHI'ItIHItre xI'IBorl'IHcKI'l ilpoAyKTI4; B cJIyqaI,ITe, Koraro yMpeJrr,rre xr,rBorHr,r ce ooesnpexgar
I'I3B6H o6exr no qn' 259, at. I or 3B{, [peAaBar rexHrzre [acfloprH Ha cborBernnr oQnquareu
BeTepr,rHapeH JreKap, 3a Koero ce cbcTaBs [poToKon;
20' ou cruBBar KapaHrl'IHHIt, cpoK, onpeAeneH sa BMII u/uttu MeAuKaMeHro3HH rpypaNn, npuTIYCKAHC HA NA3APA HA CYPOBI,IHU U XPAH:a, AOlUTU OT TPCTI,IPAHI,I IIPOAYKTHBHI,I 111XBOTHH;2l ' Aa cna3Bar npeAllrcaHure Ao3r,I u [poAbnxrrreJrHocr Ha rperr,rpaHe Ha xr{BorHr{ cM-eAr.rKaMeHro3eH $ypaN B peuenra or BerepuHapeH neKap;
22' rc ocuryp'Bar nocroqHeH Aocrbn B xHBorHoB"buHufl.o6exr Ha KoHrponHrnre opraHu or EAEXH ApyrI'I KoMIIeTeHTHI'I opraHll I'I oKa3Bar crAeficraue trpt,l Lr3BbptuBaHero Ha flpoBepKara;23' rc He AonycKar s o6exra xl,lBorHu, Kor.rro He ca aAeuruQzqkrpall noqJr.5l or 3B.{, naKOT4TO He ca H3rrbJrHeHH MepKHTe ,,o flporpaMara 3a npo$rru*rr*u, HaA3'p, KoHTpOn pr
nLKBHAHpaHe Ha 6olecrH no xI'IBorHI4Te Ir 3ooHo3I,I r,rJuz Kor4To ca c pa3rraqeH 3ApaBeH craryc;24' m H3nbJIHtBar ,,peArlacaHl'IflTa H pa3nopexAaH,rra Ha Berepr]HapH,Te JreKapr,r, cBbp3aHH cnp,naraHe Ha Berep,HapHoMerr{q,HcKr,r KoHrpon ,,o rrJr. 7, an. I oi gBA;
25. ou rd3BbpurBar exeroAHo B cpoK lo 20 oxronarp, ,rra* uprruurrHa xrdBorHktre r o6ercrare,perHcrpt'IpaHl'r IIo'ail. 137, arr. I - 9 or 38,{, u B cpoK ro 7 pa6orll Auaor r.r3BbpruBaHero HaI'rHBeHTapl43atfuflra Aa noAaBar go o0nqraa-nHll BerepI,IHapeH JreKap, orroBapflru 3a cborBerHarao6IquHa, AeKnapallu, no o6paseq, yrr"paa, or rr3rrbJrHHreJrHr.r, rprpeKTop na EAEX;26' rc B.A'T lt cbxpaH.tlBar cn,cb* Ha flepcoHana, o6clyxaaul o6exra, perrrcrpr,rpaH ,,o peAaHa qrr. 137 or 3B!;
27 ' npl, xpaHeHe Ha xI'IBorHHre ra crra3Bar H3vcRBaHVflTa 3a cborBerHr4Te 

^efiHocra,
cbrJracHo un.26, a"n. 5 or 3arcoHa :a $ypaxure;
28' npu BJIoLuaBaHe Ha 3ApaBocnoBHoro cbcroqHr.re Ha xr,rBorHr4 s o6exra He rro-KbcH o or 24 ,tacaAa yBeAoMrBar BerepilHapHufl reKap, o6cryxraq xr.rBorHoBsAHa, o6exr, ra oQuqua.nnurBerepHHapeH neKap no 3ApaBeo[tBBaHe Ha xl4BorHr,rre, Kofiro orroBap{ 3a cborBerHara o6rquna;



29' ou c'xpaHflBar B xI4BorHoBbAHufl o6exr Ha eneKTpo trctt u/uruHa xaprlleH HocI,ITeJI BcI{qKr{AoKyMeHTH' cBbp3aHH c 4efiuocrra sa o6exra u c *r"orrrra B Hero, ,, rr4 rrpeAocraBrr HaKOM[ereHTHr,rTe opraHlr npH [olrcKBaHe;
30' au H3nbJIHf,Bar flporpaM, 3a caMoKoHrpon Ha sa6orssaH[, 3a cborBerHr,r, Br,rA xr,rBorHr,r,yrBbpAeHH or AlpeKropa na o!EX, Ha q,flro repr.rropr.r.s ce HaMapa o6ercrrr;3l' 

'u 
HaceJIBar xHBorHI, B xItBorHoBrAHr,r ooexru caMo cneA [r.{cMeHo piBpeueHr,re HaAr.rpeKropa Ha cborBerHara OIEX;

32' ou H3rorB'T nJIaH 3a npunaraHe Ha cfleurH]r MepKr, npr4 KoHcrarrzpaHe Ha 3apa3Ha 6oaecr nxHBorHoBbAHHTe o6exra c H3KJIIoqeHIne Ha xaBorHoBbAHr,rre o6exru - JrlIqHH cronaHcrBa.
13.. 

ou per,crp,par xr4BorHoBbAHr4re o6errn no peAa Ha qrr.l37 or 3Br;34' ou nasrr xouQopra Ha xr'rBor Ha xlrreJrr,rre Ha HaceJreHHTe Mecra.
(2) Ilu\ara no iu' I Aoxasear co6creeHocrra Bbpxy eApH [pexHBHH xr.rBorHr,r, eAHoKorrr,rrHr.rxHBorHI4, Ape6nu npexaBHr,r xlzBorHr,r u cBt4le:
1. sa uoropo4euu:
a) eapu rpex,BHr.r xr.rBorHr.r - c racnopr cbrrracHo perrauern (Eo) xb 1760/2000;6) e'qnorconHrHl4 xl4BOrHH - C nacnopr cbrJracHo. Peuaueur (EC) 2015/262; rcoraro r43AaBauluqropraH ne e BAEX, racnopr,r ce 3aBep*a or o0r.rquaJreH ,ar"prrup"H neKap; r.r3[bJrHrrreJrHlr.,rr
AI'IpeKrop xa EAEX npeAocraB, It orHeMa flpaBoMorrlflflra 3a r.r3AaBaHe Ha nac[opr Ha Apyrr{rer.r3AaBauIH opraHr,r npr ycnoB,flra Ha perlanaeur (EC) 2015/262; I

s) ape6HI'I [pexI'IBHI'I xHBorHI4 H cBr,rHe - c AeKJrapaqu, or co6crseHuxa sa uafir ara Ha)I(HBOTHI,ITE;

2' ra npugo6uru no Apyr HaqHH xI'IBorHL - c AoroBop 3a npexBbpJrf,He flpaBoro ua co6crBeHocr
I4nH c Apyr AoKyMeHr, yAocroBepraaq npago6lnBaHero ,u co6.rr.rocrra Bbpxy xgBorHr,rre.(3) Jluuara ,,o ilJr. l npegocraBflr Ha o{.uqua;lul,r, ,ar.prrupeH neKap, KoHrpoJrr{parq o6exra,Konae or AoKyMeHTa ,,o rM. 2, t. l,6yxea "B" r,r r. 2 a rpugnereH cpoK or u3AaBaHero My.(a) 3a I'l3AaBaHe Ha pa3pe[eHlte 3a HacenBaHe Ha xr,rBorHs no an. l, r. 3l co6crse,uK.br LrrrunoJI3BareJIflT Ha xI'IBorHoBbAHI'L o6err [oAaBa Ao AI4peKTopa na OIBX no MecroHaxoxAeHgero
HA O6ErcTA 3A,BJIEHI4C NO O6PASEq, YTBIPAEH OT }I3TIIJIHI4TEJIHI{I AI,IPEKTOP HA 6AEX.

PA3AEJI IV

OPIAHN3AIII4fl }I KOHTPOJI HA AEIIHOCTUTE IIPN OTTJIEXAAHE
HA CEJICKOCTOTIAHCKU XTTBOTHI,I B JII,IqHU CTOIAHCTBA

9l'9 Jluqara, Kol'ITo orrnexAar ceJlcKocronaHcKr,r xHBorHI, B rLIr{HHTe cH cronaHcrBa B
rpaHHIrI'ITe Ha HaceJIeHHTe Mecra or o6quna EeleHe, ocBeH Aa l,r3nbJrHrBar 3aAbJIx eHrflTa,
I'I3pHr{Ho us6poeuu e qr.7 or ra3u uapeg6a, ca AJrsxHr,r u ra cecro6pa:anar c un6pacrpyKTypara
Ha paftoHa' KaKTo u Aa v3n'b[rHrBar BcI'IqKIr ocra*arh 3ooxI4rHeHHI,I, BerepHHapHo-caHHTapHI,I,
caHI{TapHo-xLITHeHHH vt3hrcKBaH]!1.fl,, H3rrcKBaHr,rrra Ha 3yT H Bcr,rr{Kr,r Apyn4 HopMarr4BHtr
AoKyMeHTr4, ypexAarqu rasra gefi Hocr.
Y"rr'10 I4srpaxgane uril peKoHcrpyKrlr,r, Ha crpaA, 3a or.rexAaHe Ha xr.rBorHr,r B JrHqHa
CTONAHCTBA B PETYNAIII4flTA HA HACEJIEHI,ITE MECTA CE AOTIYCKA IIPN CNEAHITTE YCNOBH':

I ' orcrosHusra Ao perynau,oHHl{re rpaH,uu Ha cronaHcK,Te crpaAr4 Aa ca cbrJracHo

ycJIoBH'ra Ha qJI' 42, ut' 44 u qn.45 or 3YT, no uafi-uamo 3u or ABopr{rrlHara perynauu, HaHMora I'r MI'|HHMyM 15 rraerpa or yrnr{Hara perynarlu, u }KutuurH1 crpaAH. llocoqesure orcro.sHr4f,



Ii:ilffiiJlar HaMiuleHil, ilp,t npeAcraBrHe Ha Horapr.r.ur,o 3aBepeHa AeKnap arJktn sa crtrrac.,e
2' fia uua I'I3rpaAeHI] BoAoHe[poHI'IuaeMr'r noAoBe Lt cre*u,flo3BonrBarllr,r JrecHo [oqucrBaHeu 4e:uuQexqur;

3. ila HMa r.r3rpaAeHo noMeuleHue 3a cbxpaHrBaHe na Qypaxure;
4' 3a crpa4nre' B KoHTo ce orrnexAar xr,rBorHr4 Aa HMa o4o6peHn npoeKTH n H3AaAeHocrpor,rrenHo pa3peueHrde, cruacno 3yT;

5' 3aycrraHero Ha ornaAbqHl{Te BoAr'r B KaHilJrr43aur4oHHara Mpexa Aa craBa [pH c,,i,,BaHe Havt3uc*BaH'flTa Ha Hapeaoa N 7 sa ycJroBLrflTa u pera 3a 3aycrBaHe Ha npo,3BoAcrBeHlrorna'{btlHH BOAI'I B KaHaIIH3aI{IIOHHHTe cucreMu Ha HaceJreH}rre Mecra ilJftl B yraeqH}rIIIaxrI4' Koraro H'Ma a3lpaAeHa KaHiulll3alrltr, Hapea6a N 6 sa eM,clroHHr4 HopMH 3aAonycrl4Moro cBAbpxaHI'Ie Ha BpeAHI'I Lt onacilu BelrlecrBa B ornaAbqHnre BoAr,r,3aycrBaHI'I BbB B.AHH o6exru u Hapella J\! 9 ea [on3BaHe Ha BoAocHa6gure*rure uKaHilrH3atluoHHI4 CI4CTeMIi ;

6. .{a orronaprr HanbJrHo Ha kr3r,rcKBa HUflTaHa qJr. 4, ast. r,.t.2, 3,5 pr 6 or HApEAEA }l! 44or 20'04'2006 r' 3a Berepl'IHapHoMeAr.rqvHcKr4re ktsucKBaHt4s KbM xr.rBorHoBbAHHTeo.exra v ,Mar o6oco6eHo Mrcro 3a cbxpaHeH ue u o6ezsap*rBaHe Ha rop;
rll'11 (l) co6craeHl4ql{re, cborBerHo noJr3BareJrr,rre Ha xr.rBorHoBbAHr,r o6errn, oTrjrexAaullr ru3a JIHqHI'I HYxlra B JII'I.{HI4 croflaHcrBa, ocl4ryp.,IBar Mecra B cBo, r,rMor 3a BpeMeHHo cbxpaHeHleHa o6opcxl't' Top' Karo nnoqaAKara 3a cbxpa'eHrze e Ha MaHr.rMyM r 5 rr,rerpa or xr{JrHrrIH v ..pa,t4u npu cna3BaHe Ha cepBrrryrl{Te no rrJr. r 0, r. I or Hacro.fi,,ara nape46a.(2) [rorqagKl'Ire 3a cbxpaHeHl4e ce oceoooxraBar or cbxpaH.,rBaHnre KoJr,r{ecrBa rop Mr,rHr,rMyMTpLt .bru B Meceua' a npe3 JIerHH, ce3oH Mr,rHHMyM BeAHbx ceAM,nqHo.
(3) rror{aaKl'Ire 3a cBxpaHeH}re ne rpa6na Aa cb3AaBar Bb3MoxHocrr,r 3a orAenrHe Ha orpoBHr4 r,rBpeAHI'I eMVcHpt n arnaocQepHx' B63Ayx, H npoHaKBaHe Ha cbr.ur4Te B flor{Bara u ocooeHo gnoAnoqBeHr,ITe BOII{.
.{n'12 coocrseHlaullTe, cborBerHo noJr3BareJrr,ire Ha xr{BorHoB'AHr,r o6exru ce 3aAbJrxaBarexeMeceqHo la le:rau0eKl{Hpar rloMeuleHarra, repr4oAur{Ho Aa opraHa3r,rpar 6op6a cpeqyrp,3ar{I4Te' a B JI.THH' ce3oH execeAM,trHo Aa [poBex.{ar Ae3r,IHceKIIr,r fl Ll Aeparv3arJt4s cnperaparr,l, piBpeueHrd or M3 ra MOCB.
rl"rr'13 co6ctseHl'Iqure' cborBerHo noJr3BareJrvre Ha xr,rBorHoBbAHr,r o6ertu ce 3aAbnxaBarHega6asHo Aa noqacrBar c,c cBox cpeAcrBa HanpaBeH,re 3aMbpcrBaH ufl, flpLt flpexoAa HaXHBOTHHTC I,IM NO O6UICCI,CUI,I TEPEHH UNV YTWILryB HACEJIEHOTO M,CTO.rlir.l4 3a6pau.ana ce:

l ' I4sxarpl'aHe Ha ornaAblll,r or xrrBorHoBbAHa qeftuocr Ha Hepa3peueHr.r 3a roBa Mecra;
2. .{euxeunero Ha xr,rBornu 6es npaApyxr4reJr B HacejreHaTe Mecra;

3' flpenazuaaaHero npe3 HaceJIeHo Mflcro Ha eAHoKonr,rrHr,rre BnperarHlr xr.reorHr,r 6esnpeAna3HH npecrr,rnKr,t.

4' 3autpcraaue Ha repeH, Lt yltuuusa o6qecrneHo [on3BaHe c oTflaAbrlr,r or xr,rBorH,Te;
5. llacuquo orrurexAaHe Ha cBr,rHe:



6' flaruara Ha ceJIcKocronaHcKI'I xI'IBorHr{ Ha Tepr{Top uflTa HanapKoBe, tpa*uH.,yqr,ulr,rula,KyJIrypHI{ I'I 3ApaBHu 3aBeAeHI'L' cMerI'IuI4 cepBllTyra Ha nbrr{Irlara, AotrbJIHr,ITeJIHoea6paueuu 3a naua c pa3nopexAaHe Ha MecrHr,rre aAMr,rHr,rcrparuBHrr opraHlr Mecra, KaKToh 6ESCTONAHCTBCHOTO I,IM NYCKAHE B .PAHI'III,ITE HA HACCJIEHOTO M,CTO;

7 ' Klaue Ha xHBorHa B JIt,qHIdre croflaHcrBa 3a TbproBH t u utaLgtBaHe Ha o6ulecrne,are3aBeAeHr,rq;

8' K'naHero Ha xI'IBorHt4 ga co6crseHl, HyxAlr Ha AoMaKHHcrBara Ha ylru.,H.*rre nJIarHa,TpoToapu, 3eJreHH nJroqa a Ap., r.r3BbH HMOTHTe;

9' lenonupauero Ha o6opcxa rop B qeprr.rre Ha HaceJreHoro Mrcro.

l0' orr'rexaaHero Ha xaBorHH a ctco6crseHr4 r,rMorr4 6es nucil,re*roro cbrnac Lle HaBcr,rq*rdcrco6craeHr,rua.

1 l ' orrleNaaHero Ha xI'rBorHH B r,rMorrd, HaMVparrIH ce Ha orcroflHile rro-MaJrxo or 50 u. orIIaMeTHI'lIIt4 Ha KynTypaTa, I4cTopI'IqecKLI u apxeoJloruqecru o6ext14, KaKTo lE go o6exrn,cnyxelll, 3a 3aAoBoJLBaHe ua ooulecraeua no'rpe6Hocru, 3arqr{reHr,r MecrHocr, LlnpapoAHu sa6erexureJrHocru.

l2' otrnexaaHero Ha xlIBorHI4 B IdMort4 Ha rep,rop uflra Hao6uluna Eeaexe, Kolrro rpaHr.rr{arc rypldcrl{qecKl, ooexru 14 o6exru 3a o6qecroeao xpaHeHe /xorettn, MoreJrr{,Typr4crHriecKLl XriDKkl, Kbrrlr.r 3a rocrrt, pecropaHTH, 3aBeAeHr,r, sa 6rp:o xpaHeHe, nurefiuu
3aBeAeHHr, xa$e_cnagxapHr.ruu, lapose / .

l3'I'Isxnrpa'Hero Ha ropoBa Maca B cbAoBere ea crOupaue na TEo, Bbpxy [JrorrIH,o6uluncxa uilvt AbpxaBHa co6crseHocr s rpaHr,ru[Te Ha HaceJreHr4Te Mecra;3aMbpc'BaHe ua o6qecrBeHu Mecra c o6opcxn rop, TopoBa Ter{Hocr r,r xl,rBorr4HcKrc
eKcKpeMeHTr.t.

14. flporaa Ha ocoOesa xecroKocr KbM xrdBorHrzre.

PA3AEJI V

OPTAHN3AUI,I.fl U KOHTPOJI HA AEIIHOCTI,ITE IIPU OTIJIEXAAHE
HA CEJICKOCTOIAHCKI XIIBOTHU B XI,IBOTHOBbAHI OEEKTI,I

C TIPOMI,IIII JIEH XAPAKTE P

rrn'15 (1) oruexaaHero Ha no-roJltM 6pofi xunorHa or nocor{eHure s qa. 4a or HApEIEA ,*44 or 20'04'2006 r' 3a Berepl'IHapHoMeAr.rqrrHcKlrre v3acKBaHr.r, KbM xr.rBorHoBbAHr{re o6exru uutt'6' an'2 or Hacro'IU-lara uape46a ce Ao[ycKa caMo B raHAycrp]ra,ruu o6exr fi, curyupaHr.r r,r3BbHperyJrar{HflTa Ha HaceJreHr4re MecTa.
(2) Llznsa yp6auuzupaHl'Ire repl.ropl4l4 ce pa3peuraBa orrnexAaHero Ha BcuqKr{ BHAoBe x,rBorHH,rocoqeHl s HAPEAEA 'l\lb 44 or 20'04'2006 r. sa BerepI4HapHoMeAHr-rHHcKHre H3r4cKBaHr4, KbMxr4BorHoBbAHrzre o6ercru, npu ycJroBurra rrpeABHAeHH B Her.



vr'16 (l) xueorHoBbAHure o6exru c IIHAycrpHaneH xapaKrep rpr6ea Aa 6rrar per,crpr.rpaH,
cBrJIacHo 38[ u BnficaH[I s cacreMara 3a l,IAeHrrzfiurcaqaa Ha xr4BorH nre v per,crparrrnfl Ha
xI{BorHoBbAHHTe o6exra ua EutrapcKara areHIII,r, rro 6eeonacHocr Ha xpaHure e yHHKaJreH
HOMep.

(2) orrlexAaHe Ha ceJlcKocronaHc*I{ xHBorHH B xr,BorHoBbAHr,rre o6exru c r.rHAycrp,irrreH
xapaKrep ce AonycKa caMo B [oMeIrIeHI'Ir, KoHTo pa3nonarar c noAxoAcuqo o6opygaaHe,
cto6pa:euo c rexHI'L BHA, nopoAa, Bb3pacr [r rroAxoArrrla xr,r3HeHa cpeAa H KoHTo orroBaprr Ha
I'r3I'ISKBaHL'ra Ha Hapea6a }lb 44 or 20.04.2006 roAlIHa 3a BerepraHapHoMeAlrrlr.rHcKHre
r43,rcKBaHH, KbM xr,rBorHoBbAHnre o6exru na M3X .

(3) TepeHrr 3a I43rpaxraHe Ha xI,IBorHoBbgHa o6ercru ce u:6upa raKa, qe Aa orroBapf, Ha
ycnoBl'Lra Ha r{JI' 3 or Hapea6a i\b 44 or 20.04.2006 r. 3a BerepnHapHoMeArrrlxHcKgre
r43r,rcKBaHH, KbM xaBorHoBbAHrzTe o6ercru na M3X .

rllr'17 I-lpu orruexgaHe Ha cercKocronaHcK, xHBorHH B nHAycrpr.rannu Qepur, ce H3rpaxAar
ueo6xo4anal'ITe npequcrBareJlHll cboptxeHlr fl H cecr6lo4arar H3r,rcKBaHnflra na 3OOC.9l'18 Co6crseHuuure u/uttu [oJI3BareJII,Ire Ha xHBorHoBbAHHre o6exru c [iHAycrpr.raJreH
xapaKrep npoBexAar ge:un0enqaoHHr.r a Aeparr,r3auuoHHr4 Meponprrrur, npeABr.rAeHr4 B
geilcraaulure H opM arr4B H r,r r4 [oAHopM arr4 BHr4 aKroBe.

PA3AEJT Vr

MMI,IHPI C T PA TrIB H O- HAKA3 A T E JIH}I PA 3TI O P EAB I,I

rI"rI.19 Kourpolul't opraHI'I no cMHcbJIa Ha Hape l6ara ca KMerar na o6utuna EereHe ulr,r
y[rnHoMorrleHHTe OT Hero AJT6XHOCTHr4 nr,rua.
rIiI'20 KoHrpolunre opraHu no qn. I 9 usstpurnar npoBepKa no noraAeHprre nucMe HA ct4t1ay1u vt

xan6u or rpaxAaHI'I 3a HapyrueHl4, no cMr.rcbJra Ha Hacrorrqara Hapel6a. 3a pesyrrarr4Te or
I'l3BbpIIIeHara npoBepKa ce cbcraBq KoHcrar[BeH nporoKor. Brs ocHoBa Ha rrporoKoJra ce H3AaBa
eAHoKparHo npeArll4caHlle c rpraxcupaH cpoK 3a [BIIbJrHeHrae. B cttytait, qe flpeAnr.rcaH[ero He
6rAe nsntrHeHo B onpeAeneHlr.fl cpoK, ce cbcraB{ aKT 3a ycraHoBf,BaHe Ha aAMI{HHcrparr,IBHo
HapyueHr.re no peAa sa 3AHH.
.{tt'22 (l) vcraHoBrBaHero Ha aAMI4HIdcrparHBHlrre Hapy[reHvrfl, v3paBaHero Ha HaKa3areJrHLr
rrocraHoBJresus u o6xa[BaHero Ha cbrqrzre ce r,r3BbprxBa rro peAa na 3AHH.
(2) Harca:areJlHure nocraHoBJIeHI{, ce r,r3AaBar or Knaera Ha o6ulunara urrut ynbnHoMolrleHo or
Hero AJrbxHocTHO nraue.

9il'23 (1) rlpu [oBropHo HapylxeH,e or cbIIIH, B^A, pa3Mepbr Ha uo6ara HJru ]rMyrqecrBeHara
caHKuHq ce yABo{Ba, a npH cneABalqo HapymeHHe caHKrr}rrra e B neropeH pirMep.
(2) HapyrueHldero e [oBropHo, Koraro e r.r3BbprxeHo Ao eAHa roAr,rHa or BJrH3aHe B craJra Ha
HaKa3aTeJIHOTO IIOCTaHOBJIeHLe' C KOeTO HapyUI'ITenrT e HaKa3aH 3a HapyUeHI4e OT CbUIr,L BI,t.{.
Htt'24 (l) Koftro He AonycHe AJIbxHocrHo JII{qe or KoHrponHr,rre opraHr4 B rroAJrexaur4Te Ha
KoHrpon o6exru HJII4 He rlpeAocraBu flpu [o]rcKBaHe AoKyMeHTu nJrr4 unsopnraqu, c qen
Bb3npen'TcTBaHe Ha npoBepKtta, laltr4 He h3nbJIHa 3anoBeA, I{3AaAeHa oT KoHTponeH opraH no
rasu Hape46a, ce HaKa3Ba c uo6a or 100 ao 300 nesa.
(2) Koraro HapylxeHl'Iero no aJI. I e u:rtpureHo or ropr,rA,rrecKo nr,rqe Hnr,r eAHon[qeH TbproBerl,
ce HaJrara r.rMyuecrBeHa caHKuHfl or 300.qo 500 neea.



rrn'25 3a Hapyruenl.e Ha r{JI. 6, an.2 or nape46ara BrrHoBHr.rre Jrr{qa ce HaKtBBar c mo6a B pa3Mepor 100 ao 300 resa.
Ht'26 3a uapyueuue Ha qJI. 6, at.3 or Hape46ara BVHoBHHT. n,ua ce HaKa3Bar c rro6a B pa3Mepor 100 ao 300 resa.
YtL27 (1) 3a HapyueHI'L Ha qJr. 7, an, l, r.l-34 or Hapeg6ara BHHoBHT{re nr,rua ce HaKa3Bar crro6a B pa3Mep or l00.qo 300 neea.
(2) Koraro HapyuIeHl4ero rlo aJI. 1 e usarprueHo or ropuAr,rqecKo n,rle r4JrH eAHoJrHqeH rbproBerr,

ce HaJrara lrMyulecrBeHa caHKrlt4lr or 300.qo 500 neea.
qJI'28 3a uapyurenll Ha qJI. l0-12 or nape46ara BLrHoBHr,rre nr,rqa ce HaKrBBar c rao6a B pa3Mep
or 300.qo 500 neea.

(2) Koraro HapyueHl4ero no aJL l e usrtprueHo or rop,A,qecKo nHrle HJrH eAHoJrHqeH
ce HaJrara HMyrrlecrBeHa caHKur.r, or 3001o 500 nesa.
YJ'29 (1) 3a HapylxeHzf, Ha q1.13 utn.14, r.l-13 or napeg6ara Br.rHoBHHre nr.rqa ce HaKrBBar c
mo6a B pa3Mep or 50 aol00 nesa.
(2) Koraro HapylxeHl'Iero ,,o an. I e usnrprueHo or rop,Ar,rqecKo JrHrIe r,rJrr4 eAHoJrrnqeH TbproBeu,

ce Hanara nMyrrlecrBeHa caHKrIu, or 100 ao 300 nesa.
tl'rl'30 3a uapyruenns ua ql.l4, r.14 or napeg6ara BHHoBHure JrHrIa ce HaKiBBar c rlo6a B pffiMep
or 100 ao 500 reea.
rlit'3l (1) 3a Hapy[eHI{, Ha qJI.l6-18 or uapeg6ara BHHoBHare Jrr,rqa ce HaKa3Bar c mo6a s
pasMep or 300 ao 500 nesa.
(z) Koraro Hapy[reHrdero rto an. I e usnrpueHo or roprrAur{ecKo Jrr.rqe

ce HirJrara HMyrrlecrBeHa caHKrIu, or 500 4o 1000 neaa.
rl"rl'32 (1) 3a BcIzrIKa HeynoMeHarI'I no-rope HapyueH,, Ha rasu nape46a Br,rHoBHxre Jruua ce
HaKa3Bar c rlo6a B pa3Mep or 50.qol00 neea.
(2) Koraro HapyueHuero no .IJI. I e uartpureHo or rop,A,qecKo JrHrIe nnu eAHonHqeH rbproBerl,

ce Hanara r,rMyruecrBeHa caHKrIr4, or 100 ao 300 nera.

A O TIbIHI,ITE JIHII PA3[I OP EAB [I

$1 llo cMr.tcbJra Ha ra3u Hapeg6a:
l ' "celcrcocronaHcKl4 xt'IBorHIl" ca eApl,r [pexr4BHt4 xI{BorHI,r, ape6Ha npex}IBHH xr,rBorH,,
cBuHe' eAHoKonHTHI4 xHBorHH, 3afiyv, nrpIIIH, pu6u, nvemru cerraefiCrta , *onprHeHa flenepyAa,orfJIexAaHI'I h pa3B6XAaHH Cbc ceJIcKOCTOnaHcKa rlen 3a [por{3BOACTBO Ha XHBOTT4HCKHnpoAyKra, Apyru ceJrcKocrorraHcKa \erru utvt:a pa6ora.
2. "flrr,tqu" ca KoKourKlr, 6poftlepu, nyfircu, narlllJltn rbcKr4.
3' "xunorgoBbAeH o6eKT" e BctKo I\{rcro, KbAero BpeMeHHo r{JIH nocrotHHo ce oTrnexAar L{nn
HACTAH'BAT XHBOTHA, C il3ruI}OqCHI4C HA BCTCPIZHAPHI,I KJIHHHK}I UIU AU}YIATOPI,IH.
3' ,,JIuHHo cronaHcrBoo' e xI'IBorHoBbAeH o6err, s rcoftro ce orrnexAar xI,rBorHH c qel go6un na
cypoBHHH r4 XpaHrn 3a JrHqHa KOHCyMarIHq.

4' "3ooxnrueHsll H3HcKBaHHr" ca il3ucKBaHVA 3a o[a3BaHe 3ApaBero Ha x[BorHI4Te w
rapaHrHpaHe Ha,xHoro 6laroctcrosHl'Ie qpe3 cBAaBaHe Ha ycJroBr,rfl 3a orrJrexraHe g xpaHeHe,
cborBercrBarqu Ha rexHure SusuoloravHr4 HyxAr,r.

r"bptoBerI,

HnlI eAHOnI,IrIeH TaproBeu,



5' 
"XuaotHoBbreH o6err c I4HAycrp,aureH xapaKTep,, e BceKr,l o6exr, s rcofiro ce orrJrexAarxaBorHH HaA onpeAelreB4sr 6pofi, nocoqeH B wt. 4a or HApEIEA ]lb 44 or 20.04.2006 r, saBETEPI,IHAPHOMEIHI.II,IHCKI,ITE H3I{CKBAHY$ KbM XHBOTHOB'AHI,ITC O6EX'U.6. "Oco6eua xecroxocr" KrM xzBorHVTe e:

?rJffi[*BaHero 
qpe3 yAyruaBaHe, o6ecrane, pa3KbcBaHe, cMaqKBaHe r,rrr, npe6uaaHe ua

6) oanpanero, pa3rrJreHrBaHero r{n, H3KopMBaHero npeAa yMbprBrBaHero;

:HtJI#"tro 
B orbH, B arpecuBHV cpervt,or rorreMr,r Br4coqr,rHz r4rrr{ noA ABHxeu.r ce rpeBo3HH

r) yutprnraaHero qpe3 orpoB a vilu uH)KeKTr.rpaHe Ha Ber.lecrBa, Koaro npeAr43Br,rKBar Mbqr4reJrHaa 6onesHeHa cMbpr;
4) u:nrprunaHero Ha eBraHa3rdf, B HapymeHr.re Ha Aeficraaqoro 3a*oHoAarencrBo;e) usocraarHero Ha *HBOTHr4, uecnoco6,A 3a caMocrorreJrH. oqenrBaHe.

IPEXOAHTLII3AKIIOqI,ITEJIHI,IPA3TIOPEABI,I

$2 xuaornoBbAH,re o6exrn lnvqun cronaHcrBa u o6ercru c HHAycrpHaJreH xapaK rep/ ruaTepIdropI'LTa Ha o6ulraua Eelene ce npaBexAar B cborBercrBr,re c r43r,rcKBa HuflTa Hara:u-_Hapeg6a B AByMecer{eH cpoK or BJrU3aHero fi r cuaa.
$3 xr'*orHoBbAHHTe o6ercr:r 3a orrnexAaHe Ha cBrdHe err Sauurua r{ HHAycrp uan*aQeprua cerrpHBexAar B cborBercrBr4e c r.r3r.rcKBAHHflTA Ha ril3r.r naper6a B cpoK ro 31.12.2020 r.
$4 Hapea6ara 3a peAa u ycnoBuflra 3a orrJlexraHe Ha ceJrc^ocroflaHc*H xrrBorHt4 Ha repr,rropnflTana o6quHa Eelese ce u3AaBa Ha ocuosaHue r{Jr. 21, al.2 or 3axoua 3a MecrHoro caMoy[paBneHl{e
H MecrHara aAMITHI'IcrpaIIH', BbB Bpb3Ka c ql. 133, al. I or 3axona 3a BerepnHapHoMeAr,rugHcKara
4eftHocr u HAPEIEA Ns 44 or 20.04.2006 r. sa Berep,HapHoMeAr.rrl,HcKr4re r{3r.rcKBaHH, KbMxr,rBorHoBbAHr4Te oOexrn

$5 Hapeg6ara e npuera c peurenze J\b..... no llporoxol l,,lb ... or.... ...r. HaO6utnucru cbBer - Eeleue.

BHOC?ITEJI:

Mureu {yren \_

Ruem rua Od4uua Be,teue



LHIr--L,qe
OEIIIUHA EEJIEHE, OEIACT fIJIEBEH

rp.BeneHe 5930, yn. "Bbrrapflfl" Ilb 35, ren. (0658) 3 1021,3 l0 61, Saxc (0658) 3 lO 62

IIPOTOKOJI

3a flpoBeAeur.r o6qecrBerrrr KoHcyJrrarlu[

[Hec, 28.12.2020 roAI,IHa, B rp.BeneHe, o6quHa Belene, y:r."Burapzx" J\b35, [oArrr{caHara
Pyurua Kongpona - cnyxlzre:r na o6ur.rncKa aAMr4Hr.rcrpa\ufl. - Belene Ha AJrbxHocr "fraBes
eKcrlepr "Er{CCE",. cbcraBllx Hacrorlqfi, nporoxon 3a pe3ynrara or npoBeAeHr,r o6ulecrnenr.r
KoHcynrarlrrr4 c tpaxAaun 14 ropr{A[qecKt4 lrwJa, c xofiro y.uocroBeprBaM cne,uHoro:

Ha 27.12.2020 rorr.rHa. Ha [opTzrna 3a o6rqecrneuu KoHcynrarlr{r{
littp://rvr.vrn'.strateey.bg/PublicConsultationslVierv.aspxl'lang:bg-BG&Id:5658 Ha ocHoBaHue w.26 ar-2
or 3HA I,I BBB BpB3Ka c \r.77 or AIIK e uy6nrarynano o6ssreHr.re, c6.4bpxanro rpoeKT na Hape46a :a
peAa II yCJIOBIISTa 3a oTrlrlei{t,(aHe Ha ceJIcKocTOrraHcKI.I )I{HB0THLT Ha Tepr.rToprrflTa na ofirquna
Eenene 3aeAHo c MorI,IBI,ITe Ha cbcraBl4Ter-s. ,(a4eua e Bb3MoxHocr Ha BcI,ITIKL{ 3arrHTepecoBaH7 nIrIIa B
30-4nenen cpoK or ny6luxynanero Ha o6-rsreHuero r4 rrpoerra ua Hape A6araAa Aerro3r4par [pennoxeHr.r,
I,I cranoBllua rro npe.{noxeHlls [poeKT B AeJroBo.qcrBoro Ha O6rqzna Belene - rp.Ee:rene, yr."Bt,rrapltfl"
Jtlb35 unu ua e-mail: obshtinabl@abv.bg .

B [ocoqeHr4sr
IOp r.rAr.rqe c Kr4 nur\a.

cpoK He ca IlocTbrrHJrlr rrrcMeHr4 rrpeAnoxeHr,r, oT rpax.{aHr,r ulutru

lPytrrrua Kon4pona \'f raeeH eKcnepr "EqCCE" /



Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 (1) Тази Наредба урежда обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на 
община Белене.  
(2) Наредбата регламентира и реда и условията за отглеждане на селскостопански животни 
на територията на община Белене, както и взаимоотношенията между общинската 
администрация, собствениците на животни и институциите, имащи отношение към 
отглеждането на животни в лични стопанства или индустриални животновъдни ферми. 
(3) Наредбата регламентира и осъществяването на контрола върху санитарно - хигиенното 
състояние на населените места на общината, свързано с отглеждането на селскостопански 
животни. Контролът се осъществява върху:  

1. Определяне местоположението и изграждането на лични стопанства и индустриални
ферми; 

2. Определяне на допустимия брой животни за отглеждане в населените места;

3. Спазване на изискванията за отглеждане на селскостопански  животни в лични
стопанства и индустриални ферми; 

4. Спазване на санитарно - хигиенните изисквания, определени в държавните
нормативни актове; 

5. Осъществяване на превантивен контрол за незамърсяване на околната среда;

6. Съблюдаване за недопускане на дискомфорт на жителите в община Белене.

(4) Наредбата не се отнася за отглеждане на домашни любимци.  
Чл.2 (1) Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и 
храни за лична консумация, се определят като лично стопанство и собствениците им нямат 
право да предлагат на пазара произведените в обекта суровини и храни. 
(2) Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, 
които се предлагат на пазара, се определят като ферми. 
(3) Обектите по ал.1 и ал. 2 трябва да отговарят на нормативно установените условия, 
специфични за всеки вид селскостопански животни, съгласно зоотехническите, 



зоохигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания, както и на нормативните 
изисквания, свързани с опазването на околната среда. 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, 
 КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ 

Чл.3 (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници са длъжни да: 
1. съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестите по животните; 
2. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и от
комисиите по чл. 128, ал. 1 мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните; 
3. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на
животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по 
животните и зоонози; 
4. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при
необходимост - забраняват използването им; 
5. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
6.организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите
безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009; 
7. организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат
действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти извън обектите 
по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а от ЗВД, в случаите, определени в чл. 19, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009; 
8. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от
безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или на които не са 
извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на 
болести по животните и зоонози; 
9. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на
населените места; 
10. определят маршрута на движение на животните от животновъден обект и/или сборни
стада по улиците на населените места; 
11. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и
кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват 
към регистриран животновъден обект; 
12. съблюдават за недопускане на дискомфорт на жителите на община Белене, в следствие
на осъществяваната на територията на общината животновъдна дейност. 
13. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на
животните в животновъдните обекти – лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа 
имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от 
животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията 
предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и го 
поставят на видно място 
14. осъществяват контрол за спазване на настоящата наредба.
(2) При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по ал. 1, кметовете и 
кметските наместници оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари 
по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като: 
1. актуализират списъка по ал. 1, т. 13;



2. организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на наредбата
по чл. 259, ал. 3 от ЗВД; 
3. осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до терена за
загробване; 
4. под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и поддържането
на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято 
територия е констатирано епизоотичното огнище; 
5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на
мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната 
територия; 
6. съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места,
на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище; 
7. забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия
е констатирано епизоотичното огнище; 
8. участват в комисиите по чл. 137, ал. 14 от ЗВД.
Чл.4 (1) За изпълнение на задълженията по чл.3, кметът на общината издава заповеди, които 
се довеждат до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници и жителите на 
общината по подходящ начин. 
 (2) Неспазването на издадените заповеди по ал.1 представлява административно 
нарушение, което подлежи на санкция по реда на тази наредба.  
Чл.5 Кметът на Общината или упълномощени от него длъжностни лица съгласуват 
дейностите по поддържане и управление на санитарно-хигиенното състояние в населените 
места, местоположението и изграждането на индустриалните и лични стопанства на 
територията на общината,  опазване на околната среда и обществените норми с държавните 
институции, които имат отношение  към дейностите, засегнати в тази наредба. 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ 
И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Чл.6 (1) Физическите лица на територията на община Белене имат право да отглеждат 
животни за лични нужди в лични стопанства. 
(2) В личните стопанства на физически лица се допуска отглеждане за лични нужди до: 
1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
3. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
4. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
5. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
6. петдесет възрастни птици независимо от вида;
7. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
(3) Обектите по ал. 2 трябва да отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6  от 
НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти и да имат обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор. 
Чл. 7 Физическите и юридическите лица на територията на община Белене имат право 
отглеждат животни за индустриални нужди във ферми извън урбанизираните територии при 
спазване изискванията на ЗУТ, ЗВД, ЗЗЖ и  НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за 



ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от Министъра 
а земеделието и горите. 
Чл.8 (1) Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със 
селскостопански животни на територията на община Белене са длъжни: 
1. да осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като 
сключват договори по чл. 137а, съответно по чл. 137б от ЗВД; 
2. да спазват изискванията за хуманно отношение към животните, предвидени в българското 
законодателство и в законодателството на Европейския съюз; 
3. да спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и 
транспортиране на животните, предвидени в българското законодателство и в 
законодателството на Европейския съюз; 
4. да не допускат придвижването и транспортирането на животни без 
ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитните животни - 
и без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на: 
а) придвижването на животните с цел ежедневна паша; 
б) еднокопитните животни, участващи в състезания или в изложби, и еднокопитните 
животни - собственост на Министерството на вътрешните работи, които се транспортират 
само с ветеринарномедицински паспорт; 
5. да осигуряват и спазват мерките за биосигурност; 
6. да уведомяват в тридневен срок писмено или по електронен път чрез Интегрираната 
информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД ветеринарния лекар, обслужващ 
животновъдния обект, за новородени и закупени животни от видове, които подлежат на 
идентификация; 
7. да уведомяват в 7-дневен срок писмено или по електронен път чрез Интегрираната 
информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД ветеринарния лекар, обслужващ 
животновъдния обект, за паднали или за невъзможни за разчитане средства за официална 
идентификация; 
8. да осигуряват в 14-дневен срок от датата на загубване или констатиране на невъзможност 
за разчитане на средствата за официална идентификация поставянето на тяхно място на 
заместващи средства; 
9. да уведомяват в тридневен срок от установяване на събитието писмено или по електронен 
път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД за 
откраднати, убити или умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния 
обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински 
продукти, обслужващ съответната територия; 
10. да уведомяват в срок не по-късно от 24 часа преди транспортиране, промяна на 
собствеността или клане на животни от видове, които подлежат на идентификация, 
предназначени за лична консумация, писмено или по електронен път чрез Интегрираната 
информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД ветеринарния лекар, обслужващ 
животновъдния обект; 
11. да уведомяват в тридневен срок от раждането на животни от видове, които подлежат на 
идентификация, писмено или по електронен път чрез Интегрираната информационна 
система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния 
обект: 
а) да извърши официална идентификация на новородените животни и да въведе данните от 
идентификацията в Интегрираната информационна система на БАБХ, или 
б) за извършената официална идентификация на новородените животни като му предоставя 
данните от идентификацията за въвеждането им в Интегрираната информационна система 
на БАБХ; 
12. да водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват новородените, 
закланите, откраднатите, убитите, умрелите, продадените и придобитите животни; 
регистърът се съхранява за срок най-малко три години от последното вписване; 



13. да подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни и ги 
представят при поискване на контролните органи; 
14. отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпълнението на мерките по 
програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и 
зоонози; 
15. нямат право да извършват придвижване и търговия с животни, които не са 
идентифицирани и за които не са изпълнени мерките по програмата за профилактика, 
надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, както и със суровини и 
храни, добити от такива животни; 
16. да предават с протокол на ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект: 
а) средствата за официалната идентификация и паспорта на закланите за лична консумация 
едри преживни и еднокопитни животни; 
б) средствата за официалната идентификация, които са повредени, за бракуване и които са 
налични в собственика, съответно ползвателя на животновъдния обект при преустановяване 
на дейността му, за унищожаване и отразяване в Интегрираната информационна система на 
БАБХ; 
в) средствата за официалната идентификация на закланите за лична консумация свине, овце 
и кози; 
17. да съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, обслужващ 
животновъдния обект, записва проведените лечебно-профилактични мероприятия, както и 
дата на доставяне на ВМП, наименование на ВМП; приложено количество; партиден номер 
и карантинен срок на ВМП; име и адрес на доставчика, 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; 
18. да съхраняват за срок най-малко три години от датата на издаването им документите за 
придвижване на животните; 
19. да предават в обект по чл. 259, ал. 1 или 2 от ЗВД умрелите животни, техните паспорти и 
страничните животински продукти; в случаите, когато умрелите животни се обезвреждат 
извън обект по чл. 259, ал. 1 от ЗВД, предават техните паспорти на съответния официален 
ветеринарен лекар, за което се съставя протокол; 
20. да спазват карантинния срок, определен за ВМП и/или медикаментозни фуражи, при 
пускане на пазара на суровини и храни, добити от третирани продуктивни животни; 
21. да спазват предписаните дози и продължителност на третиране на животни с 
медикаментозен фураж в рецепта от ветеринарен лекар; 
22. да осигуряват постоянен достъп в животновъдния обект на контролните органи от БАБХ 
и други компетентни органи и оказват съдействие при извършването на проверката; 
23. да не допускат в обекта животни, които не са идентифицирани по чл. 51 от ЗВД, на 
които не са изпълнени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и 
ликвидиране на болести по животните и зоонози или които са с различен здравен статус; 
24. да изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните лекари, свързани с 
прилагане на ветеринарномедицински контрол по чл. 7, ал. 1 от ЗВД; 
25. да извършват ежегодно в срок до 20 октомври инвентаризация на животните в обектите, 
регистрирани по чл. 137, ал. 1 – 9 от ЗВД, и в срок до 7 работни дни от извършването на 
инвентаризацията да подават до официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната 
община, декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ; 
26. да водят и съхраняват списък на персонала, обслужващ обекта, регистриран по реда 
на чл. 137 от ЗВД; 
27. при хранене на животните да спазват изискванията за съответните дейности, 
съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за фуражите; 



28. при влошаване на здравословното състояние на животни в обекта не по-късно от 24 часа 
да уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, и официалния 
ветеринарен лекар по здравеопазване на животните, който отговаря за съответната община; 
29. да съхраняват в животновъдния обект на електронен и/или на хартиен носител всички 
документи, свързани с дейността на обекта и с животните в него, и ги предоставят на 
компетентните органи при поискване; 
30. да изпълняват програми за самоконтрол на заболявания за съответния вид животни, 
утвърдени от директора на ОДБХ, на чиято територия се намира обектът; 
31. да населват животни в животновъдни обекти само след писмено разрешение на 
директора на съответната ОДБХ; 
32. да изготвят план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в 
животновъдните обекти с изключение на животновъдните обекти - лични стопанства. 
33. да регистрират животновъдните обекти по реда на чл.137 от ЗВД; 
34. да пазят комфорта на живот на жителите на населените места. 
(2) Лицата по ал. 1 доказват собствеността върху едри преживни животни, еднокопитни 
животни, дребни преживни животни и свине: 
1. за новородени: 
а) едри преживни животни - с паспорт съгласно Регламент (ЕО) № 1760/2000; 
б) еднокопитни животни - с паспорт съгласно Регламент (ЕС) 2015/262; когато издаващият 
орган не е БАБХ, паспортът се заверява от официален ветеринарен лекар; изпълнителният 
директор на БАБХ предоставя и отнема правомощията за издаване на паспорт на другите 
издаващи органи при условията на Регламент (ЕС) 2015/262; 
в) дребни преживни животни и свине - с декларация от собственика на майката на 
животните; 
2. за придобити по друг начин животни - с договор за прехвърляне правото на собственост 
или с друг документ, удостоверяващ придобиването на собствеността върху животните. 
(3) Лицата по ал. 1 предоставят на официалния ветеринарен лекар, контролиращ обекта, 
копие от документа по ал. 2, т. 1, буква "в" и т. 2 в тридневен срок от издаването му. 
(4) За издаване на разрешение за населване на животни по ал. 1, т. 31 собственикът или 
ползвателят на животновъдния обект подава до директора на ОДБХ по местонахождението 
на обекта заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ. 
 

РАЗДЕЛ ІV 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ЛИЧНИ СТОПАНСТВА 

 
 
Чл.9 Лицата, които отглеждат селскостопански животни в личните си стопанства в 
границите на населените места от община Белене, освен да изпълняват задълженията, 
изрично изброени в чл.8 от тази наредба, са длъжни и да се съобразяват с инфраструктурата 
на района, както и да изпълняват всички останали зоохигиенни, ветеринарно-санитарни, 
санитарно-хигиенни изисквания, изискванията на ЗУТ и всички други нормативни 
документи, уреждащи тази дейност.  
Чл.10 Изграждане или реконструкция на сгради за отглеждане на животни в лични 
стопанства в регулацията на населените места се допуска при следните условия: 

1. Отстоянията до регулационните граници на стопанските сгради да са съгласно 



условията на чл. 42, чл. 44 и чл. 45 от ЗУТ, но най-малко Зм от дворищната регулация на 
имота и минимум 15 метра от уличната регулация и жилищни сгради. Посочените отстояния 
могат да бъдат намалени, при представяне на нотариално заверена декларация за съгласие 
от съседите;  

2. Да има изградени водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване 
и дезинфекция; 

3. Да има изградено помещение за съхраняване на фуражите; 

4. За сградите, в които се отглеждат животни да има одобрени проекти и издадено 
строително разрешение, съгласно ЗУТ; 

5. Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа да става при спазване на 
изискванията на Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени 
отпадъчни води в канализационните системи на населените места или в утаечни 
шахти, когато няма изградена канализация, Наредба № 6 за емисионни норми за 
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти и Наредба № 9 за ползване на водоснабдителните и 
канализационни системи;  

6. Да отговарят напълно на изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 от НАРЕДБА № 44 
от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 
обекти и имат обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор;  

Чл.11 (1) Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти, отглеждащи ги 
за лични нужди в лични стопанства, осигуряват места в своя имот за временно съхранение 
на оборския тор, като площадката за съхранение е на минимум 15 метра от жилищни сгради 
и при спазване на сервитутите по чл. 10, т. 1 от настоящата наредба.  
(2) Площадките за съхранение се освобождават от съхраняваните количества тор минимум 
три пъти в месеца, а през летния сезон минимум веднъж седмично. 
(3) Площадките за съхранение не трябва да създават възможности за отделяне на отровни и 
вредни емисии в атмосферния въздух, и проникване на същите в почвата и особено в 
подпочвените води. 
Чл.12 Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти се задължават 
ежемесечно да дезинфекцират помещенията, периодично да организират борба срещу 
гризачите, а в летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с 
препарати, разрешени от МЗ и МОСВ.  
Чл.13 Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти се задължават 
незабавно да почистват със свои средства направените замърсявания при прехода на 
животните им по обществени терени или улици в населеното място. 
Чл.14 Забранява се:  

1. Изхвърляне на отпадъци от животновъдна дейност на неразрешени за това места; 

2. Движението на животни без придружител в населените места; 

3. Преминаването през населено място на еднокопитните впрегатни животни без 
предпазни престилки.  

4. Замърсяване на терени и улици за обществено ползване с отпадъци от животните; 



5. Пасищно отглеждане на свине; 

6. Пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, 
културни и здравни заведения, сметища, сервитута на пътищата, допълнително 
забранени за паша с разпореждане на местните административни органи места, както 
и безстопанственото им пускане в границите на населеното място; 

7. Клане на животни в личните стопанства за търговия и снабдяване на обществените 
заведения; 

8. Клането на животни за собствени нужди на домакинствата на уличните платна, 
тротоари, зелени площи и др., извън имотите; 

9. Депонирането на оборска тор в чертите на населеното място.  

10. Отглеждането на животни в съсобствени имоти без писменото съгласие на всички 
съсобственици. 

11. Отглеждането на животни в имоти, намиращи се на отстояние по-малко от 50 м. от 
паметници на културата, исторически и археологически обекти, както и до обекти, 
служещи за задоволяване на обществени потребности, защитени местности и 
природни забележителности. 

12. Отглеждането на животни в имоти на територията на община Белене, които граничат 
с туристически обекти и обекти за обществено хранене /хотели, мотели, 
туристически хижи, къщи за гости, ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни 
заведения, кафе-сладкарници, барове/. 

13. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и върху площи, 
общинска  или  държавна  собственост в границите на населените  места; 
замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински 
екскременти. 

14. Проява на особена жестокост към животните. 

 

РАЗДЕЛ V 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ 

С ПРОМИШЛЕН ХАРАКТЕР 
  

Чл.15 (1) Отглеждането на по-голям брой животни от посочените в чл. 4а от НАРЕДБА № 
44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и 
чл.6, ал.2 от настоящата наредба се допуска само в индустриални обекти, ситуирани извън 
регулацията на населените места.  



(2) Извън урбанизираните територии се разрешава отглеждането на всички видове животни, 
посочени в НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти, при условията предвидени в нея.  
Чл.16 (1) Животновъдните обекти с индустриален характер трябва да бъдат регистрирани 
съгласно ЗВД и вписани в Системата за идентификация на животните и регистрация на 
животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните с уникален 
номер.  
(2) Отглеждане на селскостопански животни в животновъдните обекти с индустриален 
характер се допуска само в помещения, които разполагат с подходящо оборудване, 
съобразено с техния вид, порода, възраст и подходяща жизнена среда и които отговарят на 
изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006 година за ветеринарномедицинските 
изисквания към животновъдните обекти на МЗХ .  
(3) Теренът за изграждане на животновъдни обекти се избира така, че да отговаря на 
условията на чл. 3 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските 
изисквания към животновъдните обекти на МЗХ .  
Чл.17 При отглеждане на селскостопански животни в индустриални ферми се изграждат 
необходимите пречиствателни съоръжения и се съблюдават изискванията на ЗООС.  
Чл.18 Собствениците и/или ползвателите на животновъдните обекти с индустриален 
характер провеждат дезинфекционни и дератизационни мероприятия, предвидени в 
действащите нормативни и поднормативни актове.  
 

РАЗДЕЛ VІ 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.19 Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на Община Белене или 
упълномощените от него длъжностни лица.  
Чл.20  Контролните органи по чл. 19 извършват проверка по подадените писмени сигнали и 
жалби от граждани за нарушения по смисъла на настоящата Наредба. За резултатите от 
извършената проверка се съставя констативен протокол. Въз основа на протокола се издава 
еднократно предписание с фиксиран срок за изпълнение. В случай, че предписанието не 
бъде изпълнено в определения срок, се съставя акт за установяване на административно 
нарушение по реда на ЗАНН. 
Чл.22 (1) Установяването на административните нарушения, издаването на наказателни 
постановления и обжалването на същите се извършва по реда на ЗАНН.  
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено от 
него длъжностно лице.  
Чл.23 (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.  
Чл.24 (1) Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на 
контрол обекти или не предостави при поискване документи или информация с цел 
възпрепятстване на проверката, или не изпълни заповед, издадена от контролен орган по 
тази наредба, се наказва с глоба от 100 до 300 лева.  



(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, 
се налага имуществена санкция от 300 до 500 лева. 
Чл.25 За нарушение на чл. 6, ал. 2 от наредбата виновните лица се наказват с глоба в размер 
от 100 до 300 лева.  
Чл.26 За нарушение на чл. 6, ал. 3 от наредбата виновните лица се наказват с глоба в размер 
от 100 до 300 лева.   
Чл.27 (1) За нарушения на чл. 8, ал. 1, т.1-34 от наредбата виновните лица се наказват с 
глоба в размер от 100 до 300 лева.  
 (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, 
се налага имуществена санкция от 300 до 500 лева. 
 Чл.28 За нарушения на чл. 10-12 от наредбата виновните лица се наказват с глоба в размер 
от 300 до 500 лева.  
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, 
се налага имуществена санкция от 300 до 500 лева. 
Чл.29 (1) За нарушения на чл.13 и чл.14, т.1-13 от наредбата виновните лица се наказват с 
глоба в размер от 50 до100 лева.  
 (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, 
се налага имуществена санкция от 100 до 300 лева. 
Чл.30 За нарушения на чл.14, т.14 от наредбата виновните лица се наказват с глоба в размер 
от 100 до 500 лева.  
Чл.31 (1) За нарушения на чл.16-18 от наредбата виновните лица се наказват с глоба в 
размер от 300 до 500 лева.  
 (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, 
се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лева. 
Чл.32  (1) За всички неупоменати по-горе нарушения на тази наредба виновните лица се 
наказват с глоба в размер от 50 до100 лева.  
 (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, 
се налага имуществена санкция от 100 до 300 лева. 
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1  По смисъла на тази Наредба:  
1. "Селскостопански животни" са едри преживни животни, дребни преживни животни, 
свине, еднокопитни животни, зайци, птици, риби, пчелни семейства и копринена пеперуда, 
отглеждани и развъждани със селскостопанска цел за производство на животински 
продукти, други селскостопански цели или за работа. 
2. "Птици" са кокошки, бройлери, пуйки, патици и гъски. 
3. "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или 
настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории. 
3. „Лично стопанство“ е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на 
суровини и храни за лична консумация.  



4. "Зоохигиенни изисквания" са изисквания за опазване здравето на животните и 
гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на условия за отглеждане и хранене, 
съответстващи на техните физиологични нужди. 
5. „Животновъден обект с индустриален характер“ е всеки обект, в който се отглеждат 
животни над определеният брой, посочен в чл. 4а от НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.  
6. "Особена жестокост" към животните е: 
а) умъртвяването чрез удушаване, обесване, разкъсване, смачкване или пребиване на 
животно; 
б) одирането, разчленяването или изкормването преди умъртвяването; 
в) хвърлянето в огън, в агресивни среди, от големи височини или под движещи се превозни 
средства; 
г) умъртвяването чрез отрова или инжектиране на вещества, които предизвикват мъчителна 
и болезнена смърт; 
д) извършването на евтаназия в нарушение на действащото законодателство; 
е) изоставянето на животни, неспособни за самостоятелно оцеляване. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§2 Животновъдните обекти /лични стопанства и обекти с индустриален характер/ на 
територията на община Белене се привеждат в съответствие с изискванията на 
тази наредба в двумесечен срок от влизането й в сила. 
§3 Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията 
на община Белене се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във връзка с чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност и НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти  
§4 Наредбата е приета с Решение №122 по  Протокол  № 15  от 29.12.2020 г. на Общински 
съвет – Белене. 
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