МОТИВИ КЪМ
НАРЕДБА
за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на
Община Кюстендил

Поради настъпили промени в нормативните документи, касаещи
правомощията на Общинските съвети да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община, както и постъпило предложение от Районна прокуратура –
Кюстендил, е разработен Проект на Наредба за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Кюстендил.
Настоящият Проект цели регламентиране обществените отношения
свързани с отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Кюстендил.
За прилагането на Наредбата не са необходими финансови и други
ресурси.
Предлаганият Проект на Наредба за отглеждане на селскостопански
животни и птици на територията на Община Кюстендил е разработен на
основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и е в съответствие с Европейското законодателство, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМСМА) с него.
Заинтересованите лица имат право в 30 дневен срок да депозират в
деловодството на Община Кюстендил предложения и становища по Проекта на Наредба за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Кюстендил.
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НАРЕДБА
за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община
Кюстендил
(приета от Общински съвет с Решение №........... от ............... 2021 г., в сила от ............
2021 г.)
Глава Първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с отглеждане на
селскостопански животни и птици на територията на община Кюстендил.
Чл. 2. (1) Не са предмет на тази наредба обществените отношения, свързани с: организацията, управлението, селекцията и репродукцията на пчеларството;собствеността,
регистрирането и настаняването на пчелните семейства; условията за отглеждане, производство и търговия с пчелни майки, семейства и рояци; производството, преработката и окачествяването на пчелни продукти и търговията с тях; опазването на пчелите.
(2) Постъпилите в Общинска администрация Кюстендил жалби и сигнали, касаещи
обществените отношения по ал. 1, се препращат незабавно на компетентните органи
съгласно Закона за пчеларството.

Глава Втора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ЖИВОТНИ И ПТИЦИ

Раздел I
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 3. (1). Физическите и юридическите лица могат да отглеждат животни и птици в
разрешените зони на територията на общината в подходящи помещения, при спазване
на Закона за ветеринарномедицинската дейност; Закона за защита на животните; Закона
за животновъдството; Наредба №44/20 април 2006 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти; Наредба №40/2 декември 2008 г. за условията за
отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености и останалите подзаконови норматвни документи; ветеринарно-
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санитарните и зоохигиенните норми, и изискванията към местоположението на стопанските сгради за животни и птици и обема на животновъдната дейност.
(2). Стопанствата се организират съгласно изискванията на наредба 44, като за изграждане на необходимите компоненти на животновъдния обект (по смисъла на ЗВД), се
одобряват съответните строителни книжа.
(3). Не се допуска отглеждане на домашни животни и птици в зоната попадаща между
улиците “Цар Освободител”, ,,Александър Стамболийски”, “Христо Ботев” и
бул.”Дондуков” в гр. Кюстендил.
(4).
Не се допуска отглеждането на домашни животни в зоната, попадаща между
улиците “Власина”, “Спартак”, “Александър Димитров”, “Трайко Китанчев”, “Гоце
Делчев”, “Овощарска”, “Камчия”, “Цар Самуил”, “Велбъжд”, “Граф Игнатиев”, “Васил
Априлов”, “Хисарлъка”, “Мусала”, “Хижата”, “Гургулят”, Юри Гагарин”, “Цар Освободител” и “Нов живот” в гр. Кюстендил.

Чл. 4 (1). В населените места на Община Кюстендил се разрешава отглеждането на
селскостопански животни и птици в стопански постройки и сгради, разположени и изградени по реда и при условията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба
№7 /22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, или в търпими сгради, отговарящи на същите условия.
(2). Свързано застрояване на вътрешна регулационна линия се допуска само при покриване на калкан на заварена селскостопанска сграда или новопредвидена такава, или до
плътни огради изпълнени по правилата на чл. 48 от ЗУТ, в който случай билото на стопанската постройка не може да надвишава височината на плътната ограда.
(3). Минималните отстояния на стопанските сгради и заграждения за домашни животни
и птици за цялата територия на Община Кюстендил са:
1.

От жилищна сграда в съседен парцел – 6 м.

2.

От регулационна линия със съседен парцел – 3 м.

3.

От жилищна сграда в съсобствен парцел – 6 м.

Чл. 5. (1). Собствениците на домашни животни и птици са длъжни да почистват и хигиенизират редовно стопанските постройки и дворните си места, като не допускат замърсяване на съседни имоти, тротоарите и уличното платно.
(2). При дефекация на тротоари, улици и други места, собственикът на животното е
длъжен незабавно да почисти замърсеното място.
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(3). При сухо почистване на стопанските сгради в собствен имот оборската тор се събира на точно определено място, отстоящо на не по-малко от 3 м от регулационната
линия със съседен имот и се извозва своевременно извън жилищната зона.
(4). При съсобствен имот или сграда, събиране на оборската тор, включително и временно, се допуска само при нотариално заверено съгласие на съсобственика/съсобствениците.
(5). Допуска се временно съхраняване на торовата маса в собствен или чужд имот със
съгласието на собственика му, извън регулацията на населеното място, по начин, недопускащ замърсяването на почвата и подпочвените води.
(6). Товаренето, транспорта и употребата на оборски тор се извършва по начин, недопускащ замърсяване на околната среда и чрез специализирана техника. Течният оборски тор следва да се транспортира в затворени цистерни.

Чл. 6. (1). Местата за събиране на животни за паша и маршрута по улиците, по които те
се отвеждат и прибират, се определят ежегодно със заповед на кмета или кметския наместник на съответното населено място в Община Кюстендил, която съдържа задължително:
1.
данни за собствениците на животните
2.
точно и ясно описание на местата за събиране на животните на паша;
3.
наименование на улиците, по които животните трябва да се отвеждат. В случай,
че улиците нямат наименования, същите се индивидуализрат чрез посочване на граници на имоти или по друг подходящ за това начин;
4.
номер и дата на издаване;
5.
подпис и длъжност на лицето, издало заповедта.
(2). Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването
й пред съответния административен съд, като обжалването не спира изпълнението й.
(3). Забранява се придвижването на селскостопански животни в нарушение на определения със заповедта по ал. 1 маршрут за отвеждане и прибиране.

Чл. 7 (1). Забранява се:
1.
Влизането, преминаването и паша на животни в земи с посеви, трайни или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята;
2.
Пашата на селскостопански животни в строителните граници на населените места;
3.
Оставянето на селскостопански животни без надзор, както и придвижването им
без придружител.
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(2). На територията на местата за обществено ползване, в това число тротоари, улици,
площади, междублокови пространства и санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения, се забранява:
1.

Отглеждането, преминаването, престоя и пашата на селскостопански животни;

2.
Изхвърлянето на оборски тор, торова течност, както и замърсяването с кал и животински екскременти;
3.

Клането на животни и обработката на животински продукти;

4.
Съхраняването на торова маса в открити транспортни средства или по друг начин, допускащ замърсяване на земната повърхност и почвата.

Чл. 9. (1). Собствениците, които отглеждат селскостопански животни, както и лицата,
които придружават селскостопанските животни при придвижването им по улици и пътища на територията на общината, са длъжни да осигурят необходимите условия за
безопасността на движението, недопускане на замърсяване и повреждане на имоти и
имущество.
(2). Лицата по ал. 1 отговарят за вредите, причинени от придвижването на селскостопанските си животни, по реда на Закона за задълженията и договорите.

Раздел II
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ (УПИ) ОТРЕДЕНИ ЗА ЖИЛИЩНИ ФУНКЦИИ
Чл. 10. (1). Обема на животновъдната дейност в стопанските постройки и заграждения,
в разрешените за това зони, за един УПИ за град Кюстендил е както следва:
1. Един брой едри преживни животни /ЕПЖ/ и приплодите им до едногодишна възраст.
2. Един брой еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст.
3. До два броя дребни преживни животни и приплодите им до 9-месечна възраст.
4. Свине майки – един брой с приплодите при наличие на връзка на стопанската постройка с канализацията.
5. Свине за угояване – по 1 брой на домакинство при наличие на връзка на стопанската
постройка с канализацията.
6. До десет броя зайци и други животни, отглеждани за ценни кожи.
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7. Птици – до 10 бр.
(2). Обема на животновъдната дейност в стопанските постройки, в разрешените за това
зони, за един урегулиран поземлен имот (УПИ) за селата от община Кюстендил е както
следва:
1. До два броя едри преживни животни /ЕПЖ/ и приплодите им до едногодишна възраст
2. До два броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст.
3. До пет броя дребни преживни животни и приплодите им до 9-месечна възраст.
4. Свине майки – един брой с приплодите при наличие на връзка на стопанската постройка с водоплътна изгребна яма, отговаряща на техническите и санитарно-хигиенните
изисквания.
5. Свине за угояване – по 1 брой на домакинство при наличие на връзка на стопанската
постройка с водоплътна изгребна яма, отговаряща на техническите и санитарнохигиенните изисквания.
6. До десет броя зайци и други животни, отглеждани за ценни кожи.
7. Птици – до 20 бр.
(3). Общата численост на животните по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 не може да надхвърля 4
броя.
(4). Общата численост на животните по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 не може да надхвърля 6
броя.
РАЗДЕЛ III
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ИМОТИ С ДРУГО
КОНКРЕТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СЪГЛАСНО ЗУТ
Чл. 11. (1). Отглеждане на селскостопански животни и птици извън случаите по раздел
II, се допуска само в поземлени имоти с предназначение за животновъдни обекти регистрирани по реда на чл.137 от ЗВМД, определено с ПУП.
(2). Отглеждането по ал.1 се допуска само в сгради, въведени в експлоатация със съответното предназначение по реда на Закона за устройство на територията.
(3). Инвестиционните проекти за сгради, предназначени за промишлено отглеждане на
селскостопански животни и птици, се съобразяват с Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от министъра за земеделието и горите.
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(4). В случаите, в които промишлено отглеждане се извършва в сгради или постройки,
представляващи търпими строежи по смисъла на Закона за устройство на територията,
същите следва да бъдат подходящи по местонахождение, разположение, вид и материали и да се използват в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите.

Глава Трета
КОНТРОЛ
Чл. 12. (1). Кметът на Община Кюстендил организира контрола по спазване на наредбата.
(2). Контрола по спазване на изискванията на настоящата наредба се изпълнява от
длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Кюстендил.
(3). Длъжностните лица по ал. 2:
1. Упражняват контрол по спазване на изискванията на настоящата наредба.
2. Могат да дават предписания за привеждане на стопанствата към изискванията на тази наредба.
3. Констатират нарушения по тази наредбата.
4. Съставят актове за установяване на административни нарушения по тази наредба.
5. Създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления по тази
Наредба.
(3). При изпълнение на функциите им по тази наредба служителите по ал. 2 имат право:
1. на свободен достъп до сградите и съоръженията, в които се отглеждат селскостопански животни;
2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от собствениците, стопаните, гледачите и други, свързани с
животните;
3. да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и административно
обслужване при условия и по ред, определени със закон.
(4). При противодействие или при отказ да се изпълни разпореждане за достъп или в
други случаи, определени с наредбата, разпореждането се изпълнява принудително със
съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
Глава Четвърта
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13. За нарушения по настоящата Наредба физическите лица се наказват с глоба:
1. От 150 до 500 лева за нарушения по чл. 3, чл. 4, ал. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 3, чл. 7, чл.
9, ал. 1, чл. 10, чл. 11 и за отглеждането на селскостопански животни в заграждения не отговарящи на изискванията на чл. 4, ал. 3.
2. От 50 до 200 лева при противодействие или при отказ за осигуряване на достъп
и възпрепятстване на контрола на служителите по чл. 12, ал. 2.
Чл. 14. Кметът на общината налага имуществена санкция на юридическо лице или на
едноличен търговец, както следва:
1. От 300 до 1000 лева за нарушения по чл. 3, чл. 4, ал. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 3, чл. 7, чл.
9, ал. 1, чл. 10, чл. 11 и за отглеждането на селскостопански животни в заграждения не отговарящи на изискванията на чл. 4, ал. 3.
2. От 100 до 300 лева при противодействие или при отказ за осигуряване на достъп
и възпрепятстване на контрола на служителите по чл. 12, ал. 2.
Чл. 15. (1). Ако нарушението по чл. 13 и по чл. 14 бъде продължено, след като е констатирано от служителите по чл. 12, ал. 2, или ако в срока за издаване на наказателно
постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба
от 300 до 1000 лв. за физическите лица, респективно имуществена санкция от 600 до
2000 лева, независимо от наказанието по първото нарушение.
(2). При повторно нарушение от страна на физическото лице, респективно на юридическото лице или едноличния търговец, наказанието е глоба/имуществена санкция в
двоен размер от наложената по влязлото в сила наказателно постановление.
Чл. 16. (1). Установяването на нарушенията по настоящата наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
(2). Актовете за установяване на нарушения по тази наредба се съставят от служителите
по чл. 12, ал. 2.
Чл. 17. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Кюстендил.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на наредбата:
1.
„Селскостопански животни" са едри и дребни преживни животни, свине, птици,
зайци и еднокопитни, отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други стопански цели.
2.
„Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники, стационари
или амбулатории.
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3.
„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.
4.
„Оборски тор" е органичен тор, формиран от твърдия и течния торов отпадък,
отделян от добитъка, който може да бъде смесен със сламената постелка на добитъка,
включително и в преработен вид.
5.
„Течен оборски тор" е смес от твърдите изпражнения, урината и водите, използвани за технологични и санитарни нужди.
7.
„Обществени места" са всички обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно
озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, тротоари, улици, площади,
паркинги, междублокови пространства, детски площадки, дворове на обществени сгради, заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли, заведения за
социални грижи и други подобни.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 в от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедецинската дейност, и влиза в................дневен срок от приемането й.
§ 2. Настоящата Наредба е приета от Общински съвет Кюстендил с Решение №
......................по протокол № ......... от заседание, проведено на ................и отменя Раздел
Шести „Ред и условия за отглеждане на домашни животни и птици на територията на
община Кюстендил от Наредбаза поддържане и опазване на чистотата на територията
на община Кюстендил“, приета от Общински съвет с Решение № 158 от 29.10.2004 г.,
посл. изм. и доп. Решение № 637 от 27.05.2010 г. на ОбС-Кюстендил.
§ 3. В срок от 6 (шест) месеца от влизане в сила на тази наредба, собствениците или
ползвателите на животновъдни обекти в сгради или постройки за промишлено отглеждане на селскостопански животни следва да ги приведат в съответствие с изискванията
на настоящата Наредба, да ги премахнат или да редуцират селскостопанските животни
до обема, предвиден за лични нужди по смисъла на тази Наредба.
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