НАРЕДБА
за обема на животновъдната дейност, местата, реда и условията за отглеждане
на селскостопански животни и животни – домашни любимци на територията
на община Венец
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Наредбата регламентира обема на животновъдната дейност, реда, начина и
условията за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни (впрегатен,
едър, дребен рогат добитък, свине, зайци, птици, пчелни семейства, домашни любимци) на
територията на община Венец.
(2) В обектите на физически лица е разрешено да се отглеждат животни за лични нужди
до:
а) две едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст;
б) десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
в) три прасета за угояване;
г) два броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) десет зайкини с приплодите;
е) 50 възрастни птици;
ж) 100 бройлера или подрастващи птици от други видове;
1. при пасищно отглеждане на местни породи (автохтонни) едри преживни животни
(ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни, въведени в Интегрираната
информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);
2. при целогодишно пасищно отглеждане на месодайни породи ЕПЖ и/или ДПЖ;
3. за животновъден обект - пасище.
(3) Животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански
животни подлежат на регистрация в ОДБХ.
(4) Заявление за регистрация се подава до ОДБХ чрез кмета или кметския наместник по
местонахождение на обекта. За всяко заявление се издава входящ номер, като на всеки 10 дни
кметът или кметския наместник предоставя постъпилите заявления за съответния период на
Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), за разпореждане по компетентност.
(5)Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички физически и
юридически лица на територията на Община Венец.
(6) С тази наредба се уреждат и:
1. Обема, реда и условията за отглеждане на животни-домашни любимци и
селскостопански животни на територията на Община Венец.
2. Задълженията на собствениците на селскостопански животни и животни-домашни
любимци;
3. Реда за осъществяване на контрол по спазване на разпоредбите на тази наредба.
Чл.2. Според мястото на отглеждане, територията на общината се районира както следва:
1. селски райони - територията в регулация на населените места в община Венец;
2. територията извън регулацията на населените места.
4. Чл. 3. (1) Собствениците на селскостопански животни и животни-домашни любимци
осигуряват условия за отглеждането им, съгласно разпоредбите на Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и всички
други нормативни актове, уреждащи тази дейност.
(2) Лицата по ал.1 осигуряват условия за отглеждането на животните по начин, съобразен
с техните физиологически и поведенчески особености.

5. Чл.4. Лицата, които отглеждат селскостопански животни и животни-домашни
любимци са длъжни:
1. Да потърсят необходимата информация и съвети от специалисти относно особеностите
при отглеждането и необходимите условия, които трябва да осигури на животните, съобразно
техния вид, порода, възраст и физиологично състояние;
2. Да осигуряват условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените им нужди
според вида и породата им, а именно:
а) пространство за настаняване и оборудване на това пространство, което отговаря на
физиологическите и поведенческите особености на животните;
б) необходимите количества подходяща храна и вода, които да ги поддържат в добро
здравословно състояние;
в) необходимото пространство и движение;
3. Да ги обезпаразитяват, ваксинират и да им осигуряват ветеринарномедицинско
обслужване.
4. Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните/причиняване на болка
или страдание на животно или предизвикване на силен страх/, и проявата на жестокост към
животните.
5. Да осигуряват ежедневно наблюдение върху здравословното им състояние.

РАЗДЕЛ II
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
Чл.5. (1) Разрешава се отглеждането на селскостопански животни в населените места в
животновъдни обекти, отговарящи на условията на Наредба № 44 от 20.04.2006г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
(2) Отглеждането на животни в населените места на общината в рамките на
животновъдните обекти се позволява, при положение, че използваните за тази цел сгради,
отговарят на санитарно - хигиенните и ветеринарномедицински изисквания и отстояния
заложени в българското законодателство.
(3) На територията извън регулацията, съгласно чл.2, т.2 на населените места се
разрешава отглеждането на всички видове животни с разрешението на съответните
административни и специализирани органи (ОДБХ, РИОСВ) при отстояния, условия и брой
отговарящ на изискванията на всички законови и подзаконови нормативни актове.
Чл.6. Във всички населени места се разрешава отглеждането на декоративни птици, риби
и други домашни и декоративни животни, освен ако за същото не се изисква специално
разрешение, съгласно действащата законова и подзаконова нормативна база.
Чл.7 (1) Селскостопанските животни подлежат на идентификация, а животновъдните
обекти - на регистрация в ОДБХ, при условия и ред, определени с нарочна нормативна уредба
или акт на компетентен орган.
(2) За регистрация по чл.137, ал.11 от ЗВМД собственикът или ползвателят на обекта
подава до директора на ОДБХ заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на
БАБХ.
(3) На едрите преживни и еднокопитните животни, след идентификацията се издава
ветеринарномедицински паспорт.
Чл.8 (1) Кметовете и кметските наместници са длъжни да:
1.съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване
и ликвидиране на болестите по животните;
1а. 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.
1б. Съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели
на животновъдни обекти, свързани с профилактиката, ограничаване и ликвидиране на болести

по животните и зоонози.
2. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при
необходимост - забраняват използването им;
3. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
4. организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите
безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;
5. 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;
6. 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;
7. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на
населените места;
8. определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на
населените места.
9. осъществяват контрол за спазване на настоящата наредба.
10. 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;
11. 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.
(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 чл.133, ал. 2, т. 11 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
2. организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на наредбата
по чл. 259, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
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 Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 9 (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да:
1.Предоставят животните за идентификация, имунизация и диагностични изследвания на
ветеринарномедицинските органи, съгласно ЗВМД и всички други законови или подзаконови
нормативни актове, издадени от компетентни органи или упълномощени от тях лица.
2. Съхраняват здравните ветеринарномедицински паспорти на притежаваните от тях животни и

водят регистър по образец на животните.
3. Уведомяват незабавно обслужващият ги ветеринарен лекар за промени в здравословното
състояние на животните и осигуряват животните за преглед.
(2) Собствениците, които притежават временно или постоянно селскостопански животни
са длъжни в срок до седем работни дни от придобиването им да декларират в ОДБХ за животни
отглеждани на територията на съответното населено място - вида и броя на притежаваните
животни и настъпилите промени в числеността им, начина на придобиване на животните,
регистрационния номер при идентификацията на животните.
(3) Ветеринарномедицинско свидетелство за селскостопанските животни се издава от
органите на ОДБХ и се заплаща такса, определена с тарифа и ценоразпис на БАБХ София..
(4) Собствениците, които притежават селскостопански животни са длъжни да осигурят
необходимите условия за безопасност на движението и недопускане на замърсяване при
придвижване на животни по улиците и пътищата на територията на общината / когато липсва
друга възможност за придвижване/.
Чл.10 Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на
Закона за пчеларството и Наредбата за условията за регистрация и реда за идентификация на
пчелните семейства, извършване на задължителна регистрация в кметствата и поддържане на
общ регистър в общината.
(2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават
в кметството на територията, на която е разположен пчелина, заверена от държавен или
лицензиран частно практикуващ ветеринарно-медицински специалист декларация /образец/ с
отразен в нея регистрационен номер на пчелина.
Чл.11. (1) Животновъдните обекти се изграждат според вида на животните и целта, за
която се отглеждат, а отглеждането им се извършва съгласно ветеринарномедицински и
зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански
животни - Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти; Наредба №40 от 02.12.2008г. за условията за отглеждане на
селскостопански животни, свързани с техните физиологически и поведенчески особености,
Закона за животновъдството, както и Закона за устройство на територията, Закон за
пчеларството и другите нормативни изисквания.
(2) Собствениците на селскостопански животни се съобразяват с инфраструктурата на
района и със зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания.
(3) Месторазположението и изграждането на сгради за отглеждане на животни да е
съобразено с нормативните изисквания по териториално и селищно устройство и други
законови и подзаконови нормативни разпоредби, а именно:
1. стопанските сгради за отглеждане на селскостопански животни се изграждат с
височина до 5.5 м. над прилежащия терен и до 8.5 м. до най- високата част на покрива;
2. стопанските сгради не могат да се изграждат на вътрешната граница на урегулиран
поземлен имот, ако калканните им стени покриват калканни стени на заварени или
новоизградени сгради в съседен имот;
3. стопанските постройки не могат да се разполагат на калканна стена на жилищна сграда
в съседен урегулиран поземлен имот.
(4) Стопанските сгради не могат да се разполагат на уличната регулационна линия или
между нея и сградите от основното застрояване.
(5) Отглеждането на селскостопански животни да се извършва в сгради и постройки
отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:
1. водонепроницаеми подове и стени - за новопостроените и подобряване там, където е
възможно, на съществуващите, позволяващи лесно почистване, измиване и дезинфекция;
2. дворове, позволяващи лесно механично почистване и измиване;
(6) При изменения в ЗУТ, касаещи ал. 1, последната се променя своевременно.
(7) Отглеждането на пчелни семейства в и извън регулацията на населените места се
извършва след задължителна регистрация от ветеринарномедицинските органи на територията
на общината в обособени пчелини, които задължително са с ограда, като собственика поставя на

оградата табелка с име, адрес, брой на пчелни семейства и 3 регистрационния номер на пчелина.
В населените места и вилни зони, пчелините се поставят на разстояние не по-малко от 5 (пет)
метра от границите на съседите, ако входовете им са ориентирани към тях и на не по-малко от 3
(три) метра, ако входовете не са с лице към границата на съседния имот: при наличие на плътна
ограда с височина над 2 метра или когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2
(два) метра под нивото на пчелина, пчелините могат да се настанят и до самата ограда.
(9) Собствениците на селскостопански животни осигуряват в своя двор
съоръжения/торова площадка, изградено торище или изградена яма с циментирана основа с
наклон за отцеждане на тора, отговарящи на техническите и санитарни изисквания и
разположени на отстояние не по малко от 3 м от съседния имот, за временно депониране
(съхранение) и компостиране на животинските отпадъци (оборски тор). Образуваното торово
купище се почиства най-малко два пъти в месеца. Торовата маса се извозва от собственика на
животното / животните и се депонира в собствен имот, отстоящ на повече от 300 метра извън
населеното място, или се използва по начин не позволяващ замърсяване на почвата и околната
среда. За течния оборски тор се изграждат септични шахти, които се почистват с механизирана
техника през определен период.
(10) Собствениците се задължават да поддържат помещенията и прилежащите към тях
дворове и терени чисти, в добро ветеринарно-санитарно състояние и редовно се извършват
дезинфекция , дезинсекция и дератизация на същите.
(11) Не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни
и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса ежедневно се
събира в съоръженията по ал. 4 и същите периодично се почистват.
(10) Временно съхранение и депониране на торов отпадък в чужд или съсобствен поземлен
имот се допуска само при наличие на писмено съгласие от собственика на имота, договор за
наем или друг документ, удостоверяващ ползването на имота.
Чл.12. Отглеждането на животни в съсобствени парцели се извършва с писменото
съгласие на всички съсобственици.
Чл.13. Броят на отглежданите животни се определя конкретно за всеки случай на базата на
необходимата площ за съответния вид, съгласно нормативните изисквания на действащото
законодателство.
Чл.14. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в:
(1) В жилищни сгради и обекти, за които е констатирано по реда на Закона за устройство
на територията /ЗУТ/, че са незаконни строежи или не се използват по предназначение.
Чл.15. Забранява се:
(1) Влизането, преминаване и паша на животни в земи с посеви, трайни или цветни
насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята.
(2) Отглеждането, преминаването, престоя и пашата на селскостопански животни в
обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини,
улично озеленяване, извън селищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти,
в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски
градини и детски ясли и заведения за социални грижи, сметища и торища,
санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения.
(3) Пашата на селскостопански животни и птици в строителните граници на населените
места.
(4) Придвижването на селскостопански животни по улиците на населените места, освен
ако няма друга възможност.
(5) 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 ексременти.
(6) Клането на животни и обработката на животински продукти на обществени места /по
тротоарите, улиците, площадите, междублоковите пространства и др. /
(7) Оставянето на животните без надзор, както и свободното им придвижване / без
придружител /.

(8). Забранява се и:
1. отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия,
неотговарящи на изискванията на чл. 11 от тази наредба;
2. преминаване на селскостопански животни и птици по централната част на
административния център – с.Венец – ул.”Кирил и Методий” № 24.
3. изграждането на временни съоръжения за хранене и почивка на селскостопански
животни върху площи общинска или държавна собственост в границите на населените места;
4. изхранването на животни с нестерилизирани кухненски, битови и други отпадъци;
5. забранява се причиняването на страх, нараняване, болки, страдания, стрес или смърт
на животно освен в случаите посочени в чл.159, ал.3, чл. 160, ал. 2 и чл.179 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност. Клането на животни да се извършва по най-бързия начин
след зашеметяване, което осигурява пълна загуба на съзнание и чувствителност за целия период
на обезкървяване. Допуска се клане на селскостопански животни, когато се отглеждат за добив
на месо, когато са лекувани от незаразни болести безрезултатно и е стопански неизгодно, за
ликвидиране на заразни болести, за религиозни ритуали на регистрирани вероизповедания.
Умъртвяване на животни се извършва по начин, който не допуска причиняване на излишни
болки и страдания. То се допуска при: ликвидиране на заразни болести, дератизация, нападение
на хора и животни и самозащита. Практикуване на лов по ЗЛОД и на риболов по Закона за
рибарството и аквакултурите. Евтаназия се допуска при неизлечимо болни животни с
необратимо патологични изменения, причиняващи им болки и страдания; ограничаване и
ликвидиране на заразни болести ;приключване на опити с животни, които са довели до обратими
патологични изменения, причиняващи на животните болки и страдания; животни, чието
поведение представлява опасно за живота на хората;
6. забранява се продажбата на животни на нерегламентирани пазари;
7. забранява се придвижването на животни от едно място на друго без ветеринарномедицинско свидетелство.
Чл.16. Събирането на селскостопански животни на стада за извеждането им на паша да
става на определени от кмета на кметството места извън регулацията на населените места.
Чл.17. Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират,
транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с
нормативните изисквания, по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на хората и
животните и опазване на околната среда.
РАЗДЕЛ ІІI
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Чл.18. Принципи на отглеждане на животни домашни любимци:
(1) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е
отговорен за неговото здравословно състояние.
(2) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е
длъжен да му осигурява, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди
според вида и породата му, а именно:
1. Да му осигурява необходимите количества храна и вода, съобразно неговите
физиологични нужди.
2. Да му осигурява необходимото пространство и движение.
3. Да осигурява контрол върху поведението на животното, извън дома си.
4. Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване.
(3) Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако:
1. Условията, посочени в ал.2 от този член, не са изпълнени.
2. Въпреки създадените условия по чл.18, животното не може да се приспособи към тях.
Чл.19. (1) Придобиването на животно домашен любимец се удостоверява посредством
регистрационните документи.

(2) Регистрация на животни домашни любимци:
1. Собствениците регистрират всички видове животни домашни любимци в ОДБХ или
при лицензиран ветеринарен лекар в срок от три работни дни от придобиването им. При
регистрация на кучета се заверява ветеринарно-медицинския паспорт и се получава
идентификационен жетон.
2. В общинската администрация се води регистър на животните домашни любимци. В тях
се отбелязва име, ЕГН и адрес на собственика, вид и порода на животното домашен любимец,
както и неговите индивидуални идентификационни данни.
3. Всеки собственик на животно домашен любимец е длъжен да го регистрира в
общинския регистър в срок от три работни дни от придобиването му.
4. Всеки собственик на животни домашни любимци, отглеждани групово, ги регистрира в
общинския регистър по вид, порода, брой и пол.
5. Регистрацията на представители на редки и застрашени видове животни като домашни
любимци се извършва и съгласно Закона за биологичното разнообразие и други нормативни
актове, действащи в тази област.
6. Информация за регистрираните в общинския регистър животни домашни любимци се
предоставя служебно от администрацията на директора на ОДБХ и се актуализира на всяко
тримесечие.
Чл.20. Правила за отглеждане и развъждане на животни домашни любимци.
(1) Всеки собственик е длъжен:
1. Да отглежда животното домашен любимец по начин, изключваш възможността за
неконтролиран физически контакт с други лица.
2. Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или
придобита нетърпимост едно към друго.
3. Да отглежда животното домашен любимец при условия, намаляващи до минимум
възможността за агресивно поведение на животното.
4. Да осигури условия и поведение на домашния любимец, не нарушаващи
спокойствието на гражданите.
(2) Забранява се отглеждането на животни домашни любимци:
1. На открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост.
2. В общите и прилежащи части на сградите в режим на етажна собственост без
писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание.
(3) При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се
оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да ляга
с цялата си дължина.
Ако движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, размерите
на ограденото пространство задължително са:
- за кучета с височина до 50 см. – 6 кв.м.
- за кучета с височина над 50 см. – 9 кв.м.
И в двата случая късата страна на ограденото пространство не трябва да е по-малка от две
дължини на кучето или два метра.
За всяко друго допълнително куче, държано в същото оградено пространство, се
осигурява допълнително подова повърхност, съгласно горните изисквания.
Височината на ограждението се оразмерява така, че изправеното куче да не достига
горното ограничение с предните лапи или да не е по-малка от:
- за кучета с височина до 50 см. – 1,6 м.
- За кучета с височина над 50 см. – 2,0 м.
(3) Собствениците на животни домашни любимци, които ги използват за размножаване,
са длъжни:
1. Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им
характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството
или на майката.

2. Да не допуска естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава
опасност за увреждане здравето на животното.
3. При раждане и отглеждане на приплоди да им се осигури оптималните условия за
физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата.
4. Да осигури на новородени животни домашни любимци дом и стопанин след
навършване но видово-специфичната възраст за отделяне от родителите.
5. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване
или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение.
6. Да предаде в изолатор или приют за животни новоотгледани животни домашни
любимци, на които не са осигурени дом и собственик.
Чл.21. (1) При присъствие на животно домашен любимец на обществено място
собственикът е длъжен:
1. Да не оставя животното домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и
непосредствен контрол върху поведението му.
2. Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно домашен
любимец с други животни и хора.
3. Да не допуска нарушаване на обществения ред от животното домашен любимец.
4. Да не използва животното домашен любимец за комерсиална цел – професия,
фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др.
5. Да носи със себе си регистрационните документи – ветеринарно-медицински паспорт
за бозайниците, а за кучетата и идентификационен жетон.
6. Да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец по начин,
незамърсяващ съдовете за смет и околната среда.
(2) Забранено е разхождането на животни:
1. На територията на детски градини и училища.
2. На територията на здравни заведения.
3. На територията на детски площадки.
4. На територията на градски паркове и градини.
(3) Собственикът на куче е длъжен:
1. Да го води винаги на повод не по-дълъг от 2 метра. Свободно пускане на кучето е
разрешено само на специално предвидени за целта места.
2. Да води кучето винаги и навсякъде само на повод и с намордник.
3. Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на
неизбежна самоотбрана.
4. При пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето на къс повод и
с намордник или в транспортен кафез.
(4) На лица под 14 год. не се разрешава да водят кучета от едри породи на обществени
места.
Чл.22. Собствениците на умрели животни са длъжни да уведомят незабавно органите на
Областна дирекция по безопасност на храните.

РАЗДЕЛ IV
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23. Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностните лица на
общината - кмет на общината, кметовете и кметските наместници на населените места или
упълномощени от тях длъжностни лица, органите на Полицията и ОДБХ.
Чл.24. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните
нарушения и наказания /ЗАНН/.
Чл.25. (1) За нарушения на тази наредба се прилага глоба в размер от 50 до 250 лв. за

физически лица и глоба в размер от 500 до 1000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.
При установено повторно нарушение се налага глоба от 100 до 500 лв. за физически лица и глоба
в размер от 1000 до 2000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.
(2) При установени нарушения на оставени без надзор животни по улици и паша на
селскостопански животни и стада на територията на паркове, градини, учебни,
детски, културни и здравни заведения се заплаща глоба от 50 до 100 лв. за физически
лица и глоба в размер от 500 до 1000 лв. за юридически лица и еднолични търговци, а
при установено повторно нарушение глоба от 100 до 200 лв. за физически лица и
глоба в размер от 1000 до 2000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.
(3) Конкретния размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от Кмета на
общината, съобразно тежестта на нарушението, подбудите за извършването му,
използваните начини и средства и степента на вината на нарушителя.

РАЗДЕЛ V
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка,
паспортни и регистрационни данни;
2. "Животни домашни любимци" са животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на
човека.
3. "Селскостопански животни" са животни, отглеждани с цел производство на суровини и
храни от животински произход или за други селско- или горскостопански цели, или за работа.
4. "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или
настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
5. "Търговия с животни-домашни любимци" са всички сделки, извършвани редовно със
стопанска цел, включващи прехвърляне на правото на собственост върху тези животни;
6. "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.
7. „Поведенчески особености" са особеностите, свързани с проявяването на характерното
за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други видове животни.
8. "Агресивно поведение" е поведение, което се изразява в нападение или намерение за
нападение срещу друг представител от същия или от друг животински вид или срещу човек.
9. “Физиологически особености“ са особеностите, свързани с нормалното протичане на
жизнените процеси в организма. Те разкриват взаимодействието и единство на изграждащите
организма структури, процесите на интеграция и адаптация към околната среда.
10. „ Животни, представляващи епизоотичен риск“ са животни, които са
неидентифицирани, с неизяснен произход или от които са отглеждани в нерегистриран обект.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, на основание Закон за ветеринарномедицинската
дейност и на основание Наредба № 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания
към животновъдните обекти.
§ 2. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба за реда и условията за гледане
на животни-домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Венец
приета с решение №16 по Протокол №3 от 22.12.2011г. на ОС с.Венец, изм.с Решение №380 от
04.06.2018г. на ОС – Венец.
§ 3.Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината, кметовете на кметства,

кметските наместници, органите на МВР и ОДБХ.
§ 4.Наредбата е приета с Решение № 99, по протокол № 11 от 29.10.2020 г. на Общински
съвет Венец и влиза в сила три дни след публикуването й на интернет страницата на Община
Венец.

