ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
№9
ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛИЧНИ НУЖДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БРЕЗОВО
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1) Тази Наредба урежда осъществяването на контрол върху санитарно хигиенното състояние в населените места и регламентира промишленото отглеждане и
отглеждането за лични нужди на селскостопански животни и птици. Наредбата не се
отнася за отглеждане на домашни любимци.
(2)Контролът се състои в:
 Определяне местоположението и изграждането на помощни и лични стопанства;
 Определяне на допустимия брой животни за отглеждане в населените места;
 Спазване на изискванията за промишлено отглеждане на животни и птици;
 Спазване на санитарно - хигиенните изисквания определени в държавните
нормативни актове;
 Осъществяване на превантивен контрол на незамърсяване на водите, въздуха,
почвите и биоразнообразието;
 Съблюдаване за недопускане на дискомфорт на жителите в Община Брезово.
Чл.2. Наредбата регламентира реда и условията за отглеждане на
селскостопански животни и птици на територията на община Брезово, както и
взаимоотношенията между общинската администрация, БАБХ /Българска агенция по
безопастност на храните/, РЗИ /Регионална здравна инспекция/, ОДБХ /Областна
дирекция по безопастност на храните/ и собствениците на животни.
РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО И КМЕТОВЕТЕ НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Чл.3. Кмета на общината и упълномощените от него длъжностни лица
осъществяват контрол при отглеждането на животни чрез :
1. Осъществяване на контрол на допустимия брой животни отглеждани в
населените места;
2. Поддържане на санитарно - хигиенното състояние в населените места;
3. Прилагането на екологосъобразни и хигиенни решения за третиране на
животинските отпадъци;
4. Изграждане и разполагане на помощните и лични стопанства в и извън
регулацията на населените места;
5. Недопускане състояние на дискомфорт на жителите на общината.
Чл.4. Кмета на общината и упълномощените от него длъжностни лица,
съгласуват дейностите по поддържане и управление на санитарно - хигиенното
състояние в населените места (за допустимия, съгласно Приложение № 1 брой
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животни), местоположението и изграждането на помощните и лични стопанства в и
извън регулацията на населените места, допустимия брой животни за отглеждане и
опазване на околната среда, с органите на РЗИ /Регионална здравна инспекция/, РИОСВ
и ОДБХ /Областна дирекция по безопастност на храните/
Чл.5. (1) Кметовете на кметства и кметските наместници на населените места
ежегодно представят на кмета на общината, съгласуван с местната
ветеринарномедицинска служба списък с данни за земеделските стопани или техни
Сдружения, регистрирани като юридически лица и отглежданите от тях
селскостопански животни.
(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член, виновните длъжностни лица се
наказват с глоба в размер от 100 до 1000 лева.
Чл.6. (1) Кметовете на кметства, кметските наместници на населените места или
упълномощени от Кмета на общината длъжностни лица определят маршрути за
движение на животните, както и пунктовете за събирането им.
(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член виновните длъжностни лица се
наказват с глоба в размер от 100 до 1000 лева.
РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.7. Физическите, юридически и временно пребиваващите в населените места
лица имат право
1. Да изграждат лични и помощни стопанства в рамките на допустимия,
съгласно Приложение № 1 - брой животни;
2. Да отглеждат животни за лични и промишлени нужди;
3. Да живеят в комфортна околна среда.
Чл.8 (1) Физическите, юридически и временно пребиваващите в населените
места лица на територията на Община Брезово са длъжни да:
1. изграждат помощни и лични стопанства в съответствие със Закона за
устройство на територията и съгласуват с Община Брезово инвестиционните си
намерения;
2.Спазват регламентирания брой животни, в регулационните граници на
населените места (приложение №1);
3. Спазват хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда;
4. Предотвратяват и ограничават замърсяването на околната среда от
отглеждането на животни;
5. Опазват околната среда за сегашните и бъдещи поколения и защитата на
здравето на хората;
6. Запазват комфорта на живот на жителите на населените места.
(2) За нарушения по ал. 1, т. 2 на настоящия член виновните лица се наказват с
глоба в размер от 500 лева до 2000 лева за първо нарушение и от 2000 лева до 5000 лева
за второ нарушение . За юридически лица имуществената санкция е както следва :
1000 до 2000 лв. за първо и от 2000 лева до 10000 лева за второ нарушение.
Чл. 9. (1) Терените, на които се съхраняват животински отпадъци и отпадъчните
води от животновъдството не трябва да създават възможности за отделяне на отровни и
вредни вещества в атмосферния въздух, и проникване на същите в почвата и особено в
подпочвените води.
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Чл. 10. (1) Стопаните на селскостопански животни и птици осигуряват места в
своя двор за временно съхранение на оборски тор, като торът се събира в закрити
съоръжения, които отстоят на минимум 15 метра от жилищни сгради, или 300 метра
извън регулационните граници. Тора се изнася минимум три пъти в месеца, а през
летния сезон минимум веднъж седмично. Извозването на тора да се извършва извън
регулацията на населеното място, в собствени или наети земеделски земи, по
предложение на стопаните след съгласуване с кмета на населеното място.
(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член виновните лица се наказват с
глоба в размер от 500 лева до 1000 лева при първо нарушение и от 2000 лева до 5000
лева при второ нарушение. За юридически лица имуществената санкция е 1000 лева до
2000 лева за първо нарушение и от 2000 лева до10000 лева за второ нарушение.
Чл.11. (1) Собствениците на животновъдни обекти са длъжни да се грижат за
здравето на животните и птиците да ги предпазват от болка и страдание и да не ги
изоставят, да ги отглеждат и се грижат за тях като стриктно спазват условията за
хуманно отношение към животните, условията на ЗЗЖ /Закон за защита на животните/
и ЗВМД /Закон за ветеринарномедицинската дейност/ и Наредба № 44 за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
(2) За нарушенията по ал. 1 на настоящия член виновните лица се наказват с
глоба в размер от 200 лева до 1000 лева при първо нарушение, от 1000 лева до 2000 лв.
при второ нарушение. За юридически лица 500 лева до 1500 лева при нарушение и 2000
лева до 5000 лева при второ нарушение .
Чл. 12. (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да ги
извеждат и прибират до и от местата за паша.
(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член собственика се наказват с глоба в
размер от 500 до 1000 лева. при първо нарушение и от 1000 до 2000 лв. при второ
нарушение. За юридически лица 500 лева до 1500 лева при първо нарушение и 2000
лева до 5000 лева при второ нарушение .
Чл. 13. (1) Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните
си дворове са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района, да изпълняват
зоохигиенните,
ветеринарно-санитарните,
санитарно-хигиенните
изисквания,
изискванията на ЗУТ и всички други нормативни документи, уреждащи тази дейност.
(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член виновните лица се наказват с глоба
в размер от 200 до 500 лева. при първо нарушение и от 500 до 1000 лв. при второ
нарушение. За юридически лица от 500 лева до 1000 лева при първо нарушение и 2000
лева до 3000 лева при второ нарушение .
Чл.14. (1) Собствениците на селскостопански животни и птици се задължават
ежемесечно след писмено уведомление до кметовете на кметства и кметските
наместници на населените места да дезинфекцират помещенията, периодично да
извършват борба с гризачите, а в летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция
и дератизация с препарати, разрешени от Министерството на здравеопазването и се
контролират от упълномощени от кмета длъжностни лица.
(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член виновните лица се наказват с глоба
в размер от 500 лева до 1000 лева при първо нарушение и от 2000 лева до 5000 лева при
второ нарушение за физически лица. За юридически лица от 2000 до 5000 лв. за първо
нарушение и от 5000 до 10000 лв. при второ нарушение.
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РАЗДЕЛ ІV
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ
Чл.15. (1) При изграждане или реконструкция на сгради за отглеждане на
животни в помощни и лични стопанства в регулацията на населените места се
осигуряват следните условия:
1. Отстоянията на стопанските сгради да са съгласно условията на чл.42, чл.44 и
чл.45 от ЗУТ, но най-малко 3м от дворищната регулация на имота и минимум 15 метра
от уличната регулация и жилищни сгради; Посочените отстояния могат да бъдат и
други, но при нотариално заверена декларация за съгласие от съседите.
2. Изграждане на водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно
почистване и дезинфекция;
3. Изграждане на помещение за фуражите;
4. Помещенията, в които се отглеждат животни да имат одобрени проекти и
строително разрешение съгласно ЗУТ, същите да се използват по предназначение.
Броят на животните и начина им на отглеждане да е съобразен с Наредба № 44 за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, на МЗХ.
5. Всеки стопанин, който иска да отглежда повече от допустимия брой животни,
съгласно Приложение №1 е задължен да представи нотариално заверена декларация
за съгласие от всички собственици или ползватели на съседни урегулирани
поземлени имоти в радиус от 50 кв. м. Когато съседен имот е общинска собственост
(без улица) е необходимо писмено съгласие от кмета на населеното място.
(2) Направените замърсявания при прехода на животни по обществени терени
или улици в населеното място, незабавно се почистват със собствени средства от
собственика на животните.
(3) Еднокопитните впрегатни животни да преминават през населеното място с
предпазни престилки.
(4)Умрелите животни и птици от помощните и личните стопанства да се
загробват или извозват до местата определени за тези цели след съгласуване с
Общинска администрация – Брезово.
(5) За нарушения по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, на настоящия член виновните
лица се наказват с глоба в размер от 200 до 2000 лева.
(6) За нарушения по ал. 2, 3 и 4 на настоящия член собствениците или
ползвателите се наказват с глоба в размер от 200 до 1000 лева при първо нарушение и
от 1000 до 2000 лв. при второ нарушение, като размерът на глобите е еднакъв за
физически и юридически лица.
Чл.16. (1) Всяко помощно и лично стопанство трябва да притежава
ветеринарносанитарна книжка, в която се отбелязват всички промени на наличните
животни - брой, здравословно състояние, проведени диагностични изследвания,
обезпаразитявания и профилактични имунизации. За всяко новозакупено животно, за
заболелите и умрели в стопанството животни, ръководителите на животновъдните
стопанства и личните стопани уведомяват Ветеринарните служби в срок от 24часа.
(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член виновните лица се наказват с глоба
в размер от 100 лева до 500 лева при първо нарушение и от 500 лева до 1000 лева при
второ нарушение. За юридически лица от 100 лева до 1000 лева при първо нарушение и
от 500 лева до 2000 лева при второ нарушение .
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Чл.17. (1) Транспортирането на животни от едно до друго населено място се
разрешава след ветеринарен преглед и придружително ветеринарно свидетелство.
(2) За нарушения по ал. 1 на настоящия член виновните лица се наказват с глоба
в размер от 100 лева до 500 лева при първо нарушение и от 500 до 1000 лв. при второ
нарушение.
Чл.18. (1) Не се разрешава клането на животни в помощните и лични стопанства
за търговия и снабдяване на обществени заведения.
(2) За нарушенията по ал. 1 на настоящия член виновните лица се наказват с
глоба в размер от 200 лева до 1000 лева при първо нарушение и от 1000 до 2000 лв. при
второ нарушение.
Чл.19. (1) Отглеждането на животни над допустимите по Приложение №1
бройки животни става в зони определени с Подробните градоустройствени планове,
групирани по отрасли, така че отделяните вредни вещества да не оказват
неблагоприятно влияние върху околно живущите, работниците, съоръженията,
суровините и готовата продукция.
РАЗДЕЛ V
УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ,
СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ
ОСОБЕНОСТИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ НУЖДИ
Чл.20. Когато се отглеждат по-голям брой животни от цитирания в Приложение
№1 на настоящата Наредба, стопанските постройки за отглеждането им трябва да бъдат
разположени извън регулационните граници на населеното място и при условията на
Наредба № 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти на МЗХ. В извънрегулационния район се разрешава
отглеждането на всички видове животни с разрешение на административните органи
/Община Брезово, ОДБХ, РИОСВ и др./.
Чл.21. (1) Животновъдните обекти, в които се отглеждат животните трябва да
бъдат регистрирани, съгласно ЗВМД, след издаване на становище на община Брезово.
На селскостопанските животни, отглеждани в регистрирани животновъдни обекти се
осигуряват помещения с подходящо оборудване, съобразено с техния вид, порода,
възраст и подходяща жизнена среда и да отговарят на изискавнията на Наредба № 44 от
20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, на
МЗХ.
(2) Теренът за изграждане на животновъдни обекти да бъде избран и да
отговаря на условията на чл.3 от Наредба № 44 от 20.04.2006г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, на МЗХ .
(3) Помещенията за отглеждане на свине и оборудването в тях трябва да
отговарят на изискванията по чл.2 от Наредба № 21 от 14.12.2005г. за минималните
изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине, на МЗХ.
Чл.22 (1) При промишлено отглеждане на животни и птици в извън селищната
регулация се изграждат необходимите пречиствателни съоръжения и се съблюдават
изискванията на Закона за опазване на околната среда. Помещенията за птиците да
отговарят
на
изискванията
на
Наредба
№ 44
от
20.04.2006г.
за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, на МЗХ.
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Чл.23. (1) Собствениците или ползватели на животновъдни стопанства
провеждат дезинфекционни и дератизационни мероприятия.

РАЗДЕЛ VІ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
Чл. 24. Във всички райони се разрешава отглеждането на декоративни птици и рибки и
др. екзотични животни, които не са посочени в Приложение №1, освен ако за същото не
се изисква специално разрешение от службите с контролни функции, съгласно
действащите нормативни документи.
Чл. 25. Пчелните семейства могат да се настаняват в урегулирани поземлени имоти,
съгласно броя посочен в Приложение №1 , както и извън регулационните граници на
населените места без ограничение в броя им - върху земеделски земи, земи и гори от
горския фонд, собственост на държавата,общината, физически и юридически лица при
спазване на изискванията на Закона за пчеларството (Обн. ДВ. бр.57 от 24.06. 2003 г.,
посл. изм. ДВ. бр.19/ 8.03. 2011 г.).
(1) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване
подават заявление за регистрация в кметството по местонахождението им, където се
води регистър на постоянните и временни пчелини.
(2) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т. 1 собственикът
поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище),
брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.
(3) В населени места и в законно застроените имоти извън границите на
урбанизираната територия, 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;
(4) 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;
6.територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило.
(5). 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.
РАЗДЕЛ VІI
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.26 (1) Забранява се:
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1. Изграждане и реконструкция на помощни и лични стопанства без да са изпълнени
изискванията на настоящата Наредба.
2. Изхвърляне на отпадъци от животновъдството на неразрешени за това места.
3. Движението на животни без придружител в населените места.
4. Замърсяване на терени и улици за обществено ползване с отпадъци от животните
(фекалии).
5. Пасищно отглеждане на свине.
6. Използване за терени за пасища, които не са определени с решение на Общински
съвет.
7. Труповете на умрели животни и отпадъци от животински произход да се
обезвреждат извън населените места, в съответствие с Наредба № 22 за реда и
условията за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти,получени
от тях и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ.
8. Забранява се пашата на селскостопански животни на територията на паркове,
градини, училища, културни и здравни заведения, сервитута на пътищата,
допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни органи
места, както и безстопанственото им пускане в границите на населеното място.
9. Клане на животни в помощните и личните стопанства за търговия и снабдяване на
обществените заведения.
10. Забранява се клането на животни за собствени нужди на домакинствата на платната,
тротоари, зелени площи и др., извън дворните места.
11. Причиняване на дискомфорт на жителите в населените места, предизвикан от
отглеждане на животни в личните и помощни стопанства.
12. Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и кофите
за смет.
13. Забранява се преминаването на стада през централната част на града и селата в общ.
Брезово.
14. Забранява се отглеждането на повече от определените бройки и видове животни,
посочени в Приложение № 1 от настоящата Наредба в регулацията на населените
места.
15. Движението на пътни транспортни средства с животинска тяга /каруци/ без
поставени престилки на животните.
16. Неспазване на санитарните изисквания към животновъдните обекти.
17. Депонирането на оборски тор в населеното място.
(2) За нарушения по чл. 26, т. 5, т. 13 и т. 14 на настоящия член виновните лица
се наказват с глоба в размер от 500 лева до 2000 лева при първо нарушение и от 1000
лева до 5000 лева при второ нарушение. За юридически лица от 500 лева до 2000 лева
при първо нарушение и от 1000 лева до 5000 лева при второ нарушение .
(3) За нарушения по чл. 26, т. 6 и т. 7 на настоящия член виновните лица се
наказват с глоба в размер от 200 лева до 2000 лева при първо нарушение и от 1000 лева
до 5000 лева при второ нарушение. За юридически лица от 500 лева до 3000 лева при
първо нарушение и от 2000 лева до 5000 лева при второ нарушение .
(4) За нарушения по чл. 26, т. 3 и т. 17 на настоящия член виновните лица се
наказват с глоба в размер от 200 лева до 2000 лева при първо нарушение и от 1000 лева
до 3000 лева при второ нарушение. За юридически лица от 500 лева до 2000 лева при
първо нарушение и от 2000 лева до 5000 лева при второ нарушение .
(5) За нарушения по чл. 26, т. 4 и т. 11 на настоящия член виновните лица се
наказват с глоба в размер от 200 лева до 1000 лева при първо нарушение и от 500 лева
до 2000 лева при второ нарушение. За юридически лица от 500 лева до 2000 лева при
първо нарушение и от 1000 лева до 3000 лева при второ нарушение .
(6) За нарушения по чл. 26, т. 1, т. 2, т. 9, т. 12 и т. 15 на настоящия член
виновните лица се наказват с глоба в размер от 500 лева до 2000 лева при първо
нарушение и от 2000 лева до 5000 лева при второ нарушение. За юридически лица от
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500 лева до 3000 лева при първо нарушение и от 3000 лева до 10000 лева при второ
нарушение .
(7) За нарушения по чл. 26, т. 8, т. 10 на настоящия член виновните лица се
наказват с глоба в размер от 200 лева до 1000 лева при първо нарушение и от 1000 лева
до 2000 лева при второ нарушение. За юридически лица от 200 лева до 2000 лева при
първо нарушение и от 1000 лева до 3000 лева при второ нарушение .
(8) За нарушения по чл. 26, т. 16 на настоящия член виновните лица се наказват
с глобя в размер от 500 лева до 2000 лева при първо нарушение и от 2000 лева до 5000
лева при второ нарушение. За юридически лица от 500 лева до 3000 лева при първо
нарушение и от 2000 лева до 10000 лева при второ нарушение .
РАЗДЕЛ VІІI
Административно-наказателни разпоредби
Чл. 26. Контролни органи по смисъла на тази Наредба са кметът на Община
Брезово и упълномощените от него длъжностни лица.
Чл. 27. Контролните органи по чл.26 извършват проверка по писмени, устни и
подадени по електронен път сигнали и жалби от граждани за нарушения по смисъла на
настоящата Наредба, за което се съставя протокол от проверяващите органи в 14 дневен
срок. Проверки се извършват и по инициатива на контролните органи.
Чл.28. (1) Нарушенията на разпоредбите на тази Наредба се установяват с акт за
установяване на извършено административно нарушение, съставени от длъжностни
лица от състава на общинската администрация или служители на РПУ, изрично
упълномощени от Кмета на общината, от кметовете на кметства или кметските
наместници. Нарушението може да бъде установено и с констативен протокол.
(2) Установяването на нарушенията, издаването на наказателни постановления,
обжалването на същите се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от
упълномощени от него лица.
(4) При маловажен случай наказващият орган може да не съставя наказателно
постановление, а еднократно предписание с фиксиран срок за изпълнение.
(5) При констатиране на престъпления преписките се изпращат на Районна
прокуратура.
Чл.29. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в
подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи
документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, му се съставя
констативен протокол и акт за административно нарушение с глоба от 1000 до
2000 лева при първо нарушение и от 2000 лева до 5000 лева при второ нарушение. За
юридически лица от 1000 лева до 3000 лева при първо нарушение и от 3000 лева до 10
000 лева при второ нарушение .
Чл. 30. За всички неуредени въпроси в тази наредба се прилагат
условията на действащите в Република България нормативни актове в тази
област.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДИ :
По смисъла на тази наредба :
"Селскостопански животни" са говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, зайци,
пчелни семейства и копринена пеперуда, отглеждани и развъждани със стопанска цел, както и
каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани със селскостопанско
предназначение.
"Животински продукти" са месо, мляко, яйца, кожи, пух, пчелен мед, вълна и пашкули.
"Отглеждане" е комплекс от зоотехнически мероприятия, които осигуряват оптимален растеж,
развитие и продуктивност на животните в съответствие с биологичните им особености.
„Животновъден обект" е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат
селскостопански животни. 46. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
"Ферма" е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и
храни за предлагане на пазара. 47. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
"Лично стопанство" е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на
суровини и храни за лична консумация. 48. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
"Собственик на селскостопански животни" е физическо лице, едноличен търговец или
юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху животните. 49.
(нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
"Собственик на животновъден обект" е физическо лице, едноличен търговец или юридическо
лице, което притежава документи, доказващи собствеността и/или правото на ползване върху
обекта.
„Порода" е популация от животни от един вид с общ произход и еволюция, създадена от
човека в определени еколого-стопански условия, притежаваща уникални биологични и
стопански качества, които устойчиво се предават по наследство.
„Официална идентификация на животните" е маркирането на животните с уникално средство
за идентификация при условията и по реда на чл. 51, ал. 5 - 9 и по следващото въвеждане в
Интегрираната информационна система на БАБХ.
"Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид
нарушение. 79а. (Нова - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.)
„Ползвател" е всяко лице, което осъществява възмездно или безвъзмездно дейност в обект
или инсталация, подлежащ на ветеринарномедицински контрол, който не е негова
собственост.
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РАЗДЕЛ VІІІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Наредбата се издава на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
§ 2 Тази Наредба се приема с РЕШЕНИЕ № ……./………2019 г. г. на Общински
съвет Брезово.
§ 3 Тази Наредба влиза в сила ……. дни след публикуването й.
§ 4 Дава гратисен период от …….. месеца за превеждане на броя отглеждани
животни в личните стопанства съгласно Приложение 1 от Наредбата.
§ 5 Тази Наредба отменя Наредбата за отглеждане на селскостопански и други
животни на територията на Община Брезово приета с решение № 123, п-л № 11/ 2004 г.,
изм. и доп. с р-е № 482/07.12.2006 г.

Приложение № 1
Допустим брой животни за отглеждане в регулацията на Община Брезово:
1. Свине за угояване - до 2 бр.;
2. Свине майки - до 1 бр. и приплодите им до 3-месечна възраст;
3. Едро преживно животно - 1 брой и приплодите му до едногодишна възраст;
4. Един брой еднокопитно животно – 1 брой и приплодите му до шестмесечна
възраст;
5. До 5 броя овце и кози и приплодите им до шестмесечна възраст;
6. До 20 броя възрастни птици.
7. До 30 бройлера.
8. Зайци - до 10 бр. и приплодите им до шестмесечна възраст
9. пчелни семейства – до 10 броя
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