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РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1.(1)Тази наредба урежда изискванията, ограниченията и забраните за отглеждане на 

селскостопански животни в населените места, в махалите, зоните за отдих и в земите за 

земеделско ползване на територията на община Правец. 

(2)Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на 

общината, свързани с дейностите по ал.1. 

Чл.2.(1)На територията на общината при стриктно спазване на нормативната уредба по 

устройство на територията и всички ветеринарномедицински и санитарно-хигиенни 

изисквания могат да се отглеждат (затворено) домашни животни и птици в собствения имот. 

(2)Собствениците на селскостопански животни е необходимо да ги отглеждат, съгласно 

изискванията в Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 

РАЗДЕЛ II 

OБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 

 

Чл.3.(1)Собствениците на селскостопански животни са длъжни да предоставят животните си 

за идентификация по реда на ЗВМД и да регистрират в БАБХ животновъдните си обекти. 

(2)Всеки собственик на животни е длъжен да декларира в съответното кметство (по 

местонахождение на животното), броя и вида на отглежданите и придобити от него животни, 

както следва: 

- ежегодно - в срок до 31 януари; 

- за новозакупени животни – в срок до 5 работни дни; 

- за новородени – в срок до 30 дни. 

(3)Въз основа на декларацията по ал.2 в кметствата на населените места се води регистър на 

отглежданите селскостопански животни. 

Чл.4.(1)Собственици, които отглеждат селскостопански животни и птици в личните си 

дворове, са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, 

ветеринарно-медицинските и санитарно-хигиенните изисквания. 

(2)Стопанските постройки със селскостопанско предназначение се изграждат съгласно 

определените норми както следва: 

1.На 3 (три) метра от дворищно-регулационните линии; 

2.На шест метра от жилищните сгради, находящи се в дворното място; 

3. На 10 метра от жилищата на съседите; 

(3)При невъзможност за спазване на разстоянията по ал.1 е необходима нотариално заверена 

декларация за съгласие от съседите; 

(4)Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така, че да отговарят 

на условията съгласно чл. 42, чл.44 и чл.45 от ЗУТ. 

Чл.5.(1)Отглеждането на животни се извършва в ограден двор, сгради или постройки 

отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми: 

1.Водонепропускливи подове, позволяващи почистване, измиване и дезинфекция; 

2.Дворове, позволяващи механично почистване и измиване; 

3.Отделно помещение за фуражите; 

4.Заустване на отпадните води - в торище или изгребна яма с бетонирана основа за 

отцеждане на тора. 

(2)Собствениците на животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията и 

дворовете, периодично да извършват да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, 

разрешени от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и 

водите. 
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Чл.6.(1)Собствениците на животни и птици трябва да изградят и поддържат изгребни ями и 

торища съобразно техническите и санитарно-хигиенните изисквания на разстояние не по-

малко от 3 м от границите на имота, като са длъжни: 

1.Да изнасят ежедневно торовата маса от помещението в изграденото торище или яма с 

циментирана основа с наклон за отцеждане на тора.  

2.Да съхраняват торовата маса в завързани плътни полиетиленови торби и след превишаване 

на 0,5 куб. м. да я извозват до торище извън границите на парцела в собствен имот, отстоящ 

на повече от 300 метра извън населеното място или да се използва по начин непозволяващ 

замърсяване на почвата и околната среда. 

(2)Задължението за изграждане и поддържане на изгребните ями и торища в собствените 

имоти се отнася и за лицата, които отглеждат животни и птици извън регулацията на 

населените места в общината; 

Чл.7.(1)За животновъдни обекти, регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската 

дейност, намиращи се в бившите стопански дворове се прилага отстоянието и бройките, 

визирани в чл.12 от Наредбата. В 6 (шест) месечен срок от влизане в сила на настоящата 

наредба, те се привеждат в съответствие с изискванията на Наредба № 44 за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (Обн. ДВ. бр.41 от 

19.052006 г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 29.06.2014 г.). 

(2)Собственици на животни, нерегистрирани като животновъдни обекти, отглеждани в 

личните дворове се ползват с разрешителния режим по реда на тази наредба. 

Чл.8.(1)В населените места на община Правец и в земите за земеделско ползване и отдих на 

нейната територия се разрешава отглеждането на селскостопански животни в: 

1.Заварени законни или търпими по смисъла на ЗУТ стопански постройки, които отговарят 

на санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания и на нормативните 

изисквания за опазване на околната среда. 

2.Новоизградени стопански постройки по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ 

и съответните подзаконови нормативни актове при спазване на санитарно-хигиенните, 

ветеринарномедицинските и изискванията за опазване на околната среда. 

(2)Постройките за отглеждане на животни се изграждат след издадено разрешение за строеж. 

Чл.9.(1) Забранява се отглеждането на животни в междублоковите пространства и 

централната градска част на гр. Правец, община Правец. 

(2) За гр. Правец се разрешава отглеждането в собствени дворни места в селскостопански 

сгради отговарящи на изискванията на Наредба № 44 за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти (Обн. ДВ. бр.41 от 19.052006 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.62 от 29.06.2014 г.) и Закона за устройство на териториите на следните селскостопански 

животни: 

- Еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри) – до 3 бр. 

- Едри преживни животни (говеда) – до 5 бр. 

- Дребни преживни животни (кози и/или овце) до 10 бр. 

- Свине  – до 3 бр. 

- Птици на закрито – до 30 бр. 

- Птици на открито – до 15 бр. 

- Зайци – до 10 бр. и техните приплоди до два месечна възраст 

 

 (4) В махалите СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЛИГОНИ на община Правец, се разрешава 

отглеждането в дворни места на следните селскостопански животни: 

1. Еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри, волове) – до 5 броя с приплодите им до 2-

годишна възраст; 

2.Едри преживни животни – крави - до 5 броя с приплодите им до 2-годишна възраст; телета 

за угояване – до 3 броя; 
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3.Овце и кози - до 15 броя и приплодите от тях до 5 месечна възраст и шилета – до 10 бр.  

4. Прасета за угояване – 10 брой; 

5.Птици, отглеждани в собствени парцели на открито – до 50 броя;  

6.Зайкини – майки – до 15 броя с приплодите им до 2 месечна възраст, зайци за угояване – до 

20 броя; 

(5)На територията на съставните села на община Правец за лични нужди могат да се 

отглеждат (затворено) домашни животни и птици върху собствен имот в регулационните 

граници на населеното място в количество, както следва: 

1. Еднокопитни (коне, магарета) - до 5 бр. и приплодите им до 1-годишна възраст; 

2. Едри преживни животни - до 5 броя и приплодите им до1- годишна възраст; 

3. Дребни преживни животни (овце, кози) - до 15 броя и приплодите им ( до 6 месечна 

възраст); 

4. Прасета за угояване - до 5 броя; 

6. Възрастни птици на открито - до 100 бр.; 

7. Птици в клетки и бройлери - до 150 бр.; 

8. Зайци-майки - до 10 бр. с приплодите им;  

Чл.10.Броят на отглежданите животни в населените места в община Правец се определя 

конкретно за всеки случай на базата на необходимата площ за съответния вид, съгласно 

Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (Обн. 

ДВ. бр.41 от 19.052006 г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 29.06.2014 г.), но не повече от 

определените в чл.9 брой животни. 

Чл.11.Извън регулационните граници на населените места се разрешава отглеждането на 

всички видове животни с разрешение на съответните административни органи (Община, 

РЗИ, ОДБХ, РИОСВ и др.). Изискванията към животновъдните обекти са свързани с 

действащата нормативна уредба. 

Чл.12.Отглеждането на птици и животни над определения в чл. 9 брой е разрешено извън 

урбанизираната територия на населените места в Община Правец само при спазване на 

следните отстояния от населеното място, както следва: 

 

Категория 

животновъдни обекти 

Брой животни Необходимо минимално 

разстояние до населено място 

Свинеферми От 1000 до 2000 при 

затворено боксово 

отглеждане с механизирано 

почистване 

500 м 

Говедовъдни и 

кравеферми 

От 500 до 1000 500 м 

Овцеферми От 500 до 2000 500 м 

Ферма за пилета 

(бройлери) 

Ог 5000 до 50000 500 м 

Угояване на гъски От 1000 до 5000 500 м 

Свинеферми От 500 до 1000 при затворено 

боксово отглеждане с 

механизирано почистване 

300 м 

Говедовъдни и 

кравеферми 

От 100 до 500 300 м 

Овцеферми От 200 до 500 300 м 

Ферма за пилета 

(бройлери) 

От 4000 до 10000 (затворени 

помещения с механизирано 

хранене, водопой и 

300 м 
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поддържане на 

микроклимата – вентилиране 

при запазване на сухи 

подове) 

Кокошки носачки  От 1000 до 3000  300 м 

Угояване на гъски От 500 до 1000 при затворено 

клетъчно отглеждане с 

механизирано хранене, 

водопой и вентилиране 

300 м 

Зайцеферма Над 100 300 м 

   

Еднокопитни От 10 до 50 100 м 

Говедовъдни и 

кравеферми 

От 50 до 100 100 м 

Овцеферми От 100 до 200 100 м 

Ферма за пилета 

(бройлери) 

От 2000 до 4000 (затворени 

помещения с механизирано 

хранене, водопой и 

поддържане на 

микроклимата – вентилиране 

при запазване на сухи 

подове) 

100 м 

Кокошки носачки  От 500 до 1000  100 м 

Свинеферми От 100 до 500 при затворено 

боксово отглеждане с 

механизирано почистване 

100 м 

Угояване на гъски От 100 до 500  100 м 

Зайцеферма От 10 до 100 100 м 

   

Еднокопитни До 10 50 м 

Говедовъдни и 

кравеферми 

От 10 до 50 50 м 

Овцеферми От 50 до 100 50 м 

Ферма за пилета 

(бройлери) 

До 2000 (при механизирано 

хранене, водопой и 

поддържане на 

микроклимата – вентилиране 

при запазване на сухи 

подове) 

50 м 

Кокошки носачки От 200 до 500  50 м 

Свинеферми От 50 до 100 при затворено 

боксово отглеждане с 

механизирано почистване 

50 м 

Угояване на гъски До 100 50 м 

 

Чл. 13.Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници на населените 

места: 
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1. Съдействат при изпълнение на мерките за профилактика при регистрация на 

животновъдните обекти по чл.137, ал.1 от ЗВД, както и за ограничаване и ликвидиране на 

заразни болести по животните. 

Чл.14.Кметовете или кметските наместници на съответното населено място: 

1. Определят пасищата и местата за водопой в зависимост от епизоотичната обстановка, а 

при необходимост забраняват използването им. 

2. Определят със заповед маршрутите за придвижване на животни до мерите и пасищата. 

Чл.15.(1)Придвижването на селскостопанските животни до терени за паша на територията на 

населените места в община Правец става само по маршрути, определени със заповед на 

кмета или кметския наместник на съответното населено място. 

(2)Собствениците, които притежават селскостопански животни са длъжни да осигурят 

необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване при 

придвижване на животните по улиците и пътищата на територията на общината (когато 

липсва друга възможност за придвижване). 

(3)Собствениците на домашни животни са длъжни да ги извеждат и прибират до и от 

събирателните пунктове, вързани с повод. Задължават се ползвателите на сборните пунктове 

за животни ежедневно да почистват и поддържат в чист и приличен вид същите пунктове. 

Чл.16.(1)Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от две трети от общия 

брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища, 

включени в общинския поземлен фонд, за паша на селскостопански животни. 

(2)Всеки собственик на селскостопански животни, желаещ да ползва общинско пасище, 

мера, с цел пашуване на животните е необходимо да заяви писмено имота, който желае да 

ползва и заплати необходимата такса за наем. 

Чл.17.(1)При смъртен случай на животни и птици, собственикът е длъжен да съобщи на 

ветеринарно-медицинската служба, която предприема действия съгласно ЗВД. 

(2)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. 

(3)Собствениците на животни и птици са длъжни да съобщят на участъковия ветеринарен 

лекар и кмета или кметския наместник за умрели животни и да ги предадат на  екарисажния 

автомобил, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Чл.18.Забранява се: 

1.Причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, освен 

при клане или самозащита; 

2.Подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и 

физиологичните им особености; 

3.Връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или наранявания; 

4.Отглеждането на животни при постоянна тъмнина или постоянно вързани; 

5.Разхождането на диви животни по улиците, с цел търговия или представления; 

6.Настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или на животни от 

един вид, когато това може да доведе до агресивност; 

7.Ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни; 

8.Транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства при условия, 

причиняващи им болка, наранявания и страдания; 

Чл.19.(1)Забранява се отглеждането на селскостопански животни в остарели паянтови и 

полумасивни стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните, 

ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответния вид животни, на 

нормативните изискванията за опазване на околната среда и които не са регистрирани и 

вписани като животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. 
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(2) Състоянието на постройките по ал.1 се констатира от компетентните длъжностни лица на 

ОДБХ – София област, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите 

(РИОСВ), по сигнал до контролните органи по тази наредба. 

Чл.20.(1)Забранява се придвижване на неидентифицирани, съгласно разпоредбите на ЗВД, 

едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и свине в населените 

места на Община Правец. 

(2)Забранява се движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на 

пътни превозни средства по улиците на населените места и републиканската пътна мрежа без 

да са идентифицирани и на които не са извършени мероприятията, предвидени в държавната 

профилактична програма. 

Чл.21.(1)Забранява се отглеждането на животни и птици в селскостопански сгради, 

разположени на разстояние по-малко от 10 метра от жилищни сгради в съседни поземлени 

имоти и на по-малко от три метра от дворищните регулационни линии, при липса на 

нотариално заверени декларации за съгласие от съседите. 

(2)Забранява се отглеждането на селскостопански животни, пчелни семейства и гълъби в 

жилищни сгради в режим на етажна собственост. 

(3)Забранява се отглеждането на селскостопански животни в 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.22.(1)Забранява се отглеждането за лични нужди на домашни животни в имоти, 

граничещи с представителни обществени места, сгради и съоръжения, обекти на културно 

историческото наследство. 

(2) Забранява се изграждането и експлоатацията на животновъдни обекти: 

1.До всички водоизточници за питейни и битови нужди и водоснабдителни съоръжения, 

отстоящи на разстояние по-малко от 200 м от дренажните кладенци; 

2.На територията на всички природозащитни обекти и естествени местообитания на 

защитени от закона растителни и животински съобщества, както и охранителната ивица от 

700 м около тях; 

3.На територията на регистрираните исторически и археологически паметници на културата; 

Чл. 23.(1)Забранява се отглеждането и пашата на селскостопански животни в обществени 

озеленени площи на урбанизираните територии, в това число всички паркове, градини, 

улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на 

територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете училища, 

детски градини и други административни сгради. 

Чл. 24.(1)Забранява се безстопанствено движение на селскостопански животни в 

строителните граници на населените места от общината, придвижването на болни или 

съмнително болни от заразни и паразитни болести животни през населените места, освен в 

случаите, когато е разпоредено от ветеринарно-медицинските органи. 

(2) Забранява се извеждането на стада от животни за паша, извън определения със заповед на 

кмета или кметския наместник на населеното място маршрут. 

Чл.25.(1)Забранява се навлизането на селскостопански животни и птици в частни 

урегулирани поземлени имоти и земеделски имоти (градини, ливади, овощни насаждения), с 

което се застрашава собствеността на населението и земеделската продукция. 

(2) Забранява се пашата на селскостопански животни и птици в строителните граници на 

населените места. 

Чл.26.(1)Клането на животни извън специализирани кланици може да се извършва по 

изключение за дребни животни  за лични нужди при спазване изискванията на Наредба № 22 

от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или 

умъртвяване. 
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(2) Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и кофите за 

битови отпадъци. 

Чл.27.Не се допуска: 

1.Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на твърди битови отпадъци и върху 

площи, общинска или държавна собственост в границите на населените места; 

2.Замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински 

екскременти. 

3.Натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към 

тях свободна дворна площ за разходка. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.28. Контрол по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от 

упълномощени от Кмета на общината длъжностни лица и от органите на РУ „Полиция“. При 

установяване на нарушения, същите съставят актове за установяване на административни 

нарушения. 

Чл.29.(1)Контролните органи по чл. 28 от настоящата наредба извършват проверки по 

постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от 

държавни органи, физически и юридически лица, като за целта могат да бъдат канени и 

представители на ОДБХ, РИОСВ, ОД на МВР и др., както и да се самосезират за нарушения 

по наредбата. 

(2)Контролните органи: 

1.Установяват самоличността на собственика на животните или животното-домашен 

любимец, със съдействието на полицията. 

2.Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в 

недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или 

третират такива. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се 

извършва със съдействие на органите на РУ „Полиция“. 

(3)При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи: 

1.Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за 

отстраняването им. 

2.Съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания (ЗАНН). 

(4)Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се издават 

наказателни постановления от Кмета на община Правец или упълномощени от него 

длъжностни лица. 

(5) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. Издадените наказателни постановления се 

обжалват по реда на същия закон. 

Чл.30.На нарушителите на разпоредбите на настоящата наредба се налага глоба от 50 до 500 

лв., а при повторно нарушение глоба от 150 до 1000 лв.   

(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се 

налага имуществена санкция в размер до 5000 лв. 

Чл.31. Установените в тази наредба административни наказания се налагат в случай, че за 

същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг вишестоящ нормативен акт.  
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РАЗДЕЛ IV 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1.По смисъла на наредбата: 

1."Идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни 

и регистрационни данни; 

2."Селскостопански животни" са едри и дребни преживни животни, свине, птици и 

еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди), отглеждани с цел производство на 

суровини и храни от животински произход или за други селско- или горскостопански цели, 

или за работа. 

3."Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или 

настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории. 

4."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. 

 

СЪКРАЩЕНИЯ 

ЗВМД - Закона за ветеринарномедицинската дейност 

БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните 

ЗВД - Закона за ветеринарно-медицинската дейност. 

ОДБХ – София област – Областна дирекция по безопасност на храните 

ЕПЖ - едри преживни животни  

ДПЖ - дребни преживни животни  

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите 

 

РАЗДЕЛ V 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Настоящата Наредба се приема на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка със Закона 

за устройство на териториите, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита 

на животните, Закона за опазване на околната среда, Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.   

§2. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба да 

се извърши в шестмесечен срок от влизането й в сила. 

§3. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общински 

съвет-Правец.  

§4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 119/03.06.2016 г. на Общински съвет – 

Правец, Протокол № 5. 

 

/публикувана във в. „Правешки глас” бр.19 /597/ от 24.06.2016 г./ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ: 

/Николай ЯХОВ/ 


