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Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1.С тази наредба се определят реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански 
животни и птици в населените места в община Септември за лични нужди. 

Чл.2. Условията за отглеждане на селскостопански животни за продукция, с цел търговия и за 
пазар се отглеждат съгласно Наредба №44 от 20.04.2006 год. изм.и доп.ДВ бр.69/06.08.2013 год. за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и други нормативни актове от 
Българското и Европейско законодателство. 

Чл.3.Определят се административните наказания и размерът на глобите, които се налагат на 

нарушителите на тази наредба. 

Чл. 4. Според мястото на отглеждането, територията на общината се районира както следва: 

1.градски район - територията на град Септември и град Ветрен включена в 
строително-регулационният план. 

В гр.Септември се обособява централна градска зона с граници: 

• На север - Бул. „Сараньово"; 

• На юг - ул. „Княз Борис I"; 

• На изток - ул. „Средна гора" ; 

• На запад – ул. „Н. Вапцаров" 

2. селски район - територията на селата в Община Септември; 

3. територия извън регулацията на населените места. 

РАЗДЕЛ II 

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЙОНА НА ОТГЛЕЖДАНЕ , РЕД , НАЧИН И УСЛОВИЯ НА 
ОТГЛЕЖДАНЕ 

Чл. 5. (1). Разрешава се отглеждане на селскостопански животни в парцели, в т.ч. съсобствени 
по райони както следва:  

1. Централен градски район: 

а) свине угояване – до 2 броя; 

б) птици на открито до 20 броя; 

в)           зайкини до 5 броя и техните приплоди;  

2 .В градски район: 
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а) едър рогат добитък - до 3 крави и техните приплоди до 1 (една) година; 

б) свине за угояване до 5 броя 

в) коне и магарета до 3 броя и техните приплоди до 12 месеца; 

г) овци и кози до 10 броя и техните приплоди до 6 месеца; 

д) птици на открито до 100 броя; 

е)           зайкини до 10 броя и техните приплоди.  

3. В селски райони: 

а) едър рогат добитък - до 3 крави и техните приплоди до 1 (една) година; 

б) свине за угояване до 5 броя; 

в) коне или магарета - до 3 броя и техните приплоди до 1 (една) година; 

г) птици на открито до 100 броя; 

д) зайкини до 10 броя и техните приплоди; 

е) овце и кози до 10 броя и техните приплоди до 6 месеца. 

(2) На територията извън регулация на населените места се разрешава отглеждането на 
селскостопански животни във ферми при отстояния, условия и брой отговарящи на изискванията 
на Наредба  №44 от 20.04.2006 год. изм.и доп.ДВ бр.69/06.08.2013 год. за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и Закона за животновъдството 
и други законови и подзаконови нормативни актове. 

Чл. 6. (1). Животни, отглеждани с нестопанска цел (компаньони) са животните, отглеждани в дома 
на човека за удоволствие съгласно Закона за защита на животните и Закона за етажната 

собственост. 

(2). Във всички райони се разрешава отглеждането на животни с нестопанска цел, ако за същото 
не се изисква специално разрешение от други инстанции, съгласно действащата законова и 
подзаконова нормативна база. 

Чл. 7. Собственици на селскостопански животни регистрират по кметства вида, пола и броя на 
притежаваните от тях животни и настъпили промени в числеността им в срок до 3 (три) работни 
дни за новозакупени животни и до 20 дни за новородените животни. 

Чл. 8. Месторазположението и изграждането на сгради за отглеждане на животни,да е съобразено с 
нормативнаете изисквания на ЗУТ и други законови и подзаконови нормативни разпоредби и 
Наредба  №44 от 20.04.2006 год. изм.и доп.ДВ бр.69/06.08.2013 год. за ветеринарномедицинските 
изисквания към животновъдните обекти. 

Чл. 9.(1) Отглеждането на селскостопански животни да се извършва в сгради и постройки 

отговарящи на Закона за устройство на територията и на следните ветеринарно-санитарни и 
хигиенни норми: 

1. водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване, измиване и дезинфекция. 

2. дворове, позволяващи лесно механично почистване и  измиване. 
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(2) Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа става с изрично разрешение на 
"Водоснабдяване и канализация" ЕАД 

(3) При липса на канализационна мрежа и разрешение по ал.2 се изгражда торище или изгребна 
яма с циментирана основа с наклон за отцеждане на тора в съответствие с изискванията на РИОСВ. 

(4) Торовата маса се събира ежедневно само в съоръженията по ал.3, като същите периодично 
се почистват, а торовата маса се използва по начин непозволяващ замърсяване на околната среда. 

(5) Собствениците се задължават ежедневно да поддържат помещенията и прилежащите към 
тях дворчета и терени чисти в добро ветеринарно-санитарно състояние и най малко двукратно 

месечно да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите през пролетно летния сезон. 

(6)При сухо почистване на стопанските сгради в собствения парцел оборската тор се събира на 
точно определено място, отстоящо на не по малко от 3 м. от регулационната линия със съседен 
парцел, и се извозва своевременно от жилищната зона в собствени земеделски земи. При 
съсобствен парцел или сграда събирането на оборския тор се допуска само при нотариално 
заверено съгласие на съсобственика. 

(7)Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират, 
транспортират, съхраняват, обработват или обезвреждат в съответствие със Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и  изисквания Наредба №22/10.02.2006 год. за условията и 
реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на 
специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ (РВМС) по начин, който 
гарантира пълна безопасност за здравето на хората и животните и опазване на околната среда. 

Незабавно уведомяване на екарисажа или на място определено със заповед от кмета на 
общината. 

Чл.10. Месторазположението на пчелнните и условията за отглеждането на пчелните семейства се 
извършва съгласно Закона за пчеларството( Обн.ДВ. бр.57 от 24.06.2003г.) и Наредба №27/2002 
год. за регистрация и идентификация на пчелните семейства. 

(1) Регистрацията на пчелините се извършва от органите на Националната 
ветеринарномедицинска служба, а идентификацията на пчелните семейства –от 
собствениците на пчелините. 
(2) Пчелините се регистрират в регистъра на РВМС. 

(3) Регистрационния номер на пчелина се състои от осем позиции и се образува от 
пощенския код на населеното място, в землището където се намира пчелинът, и от 
поредния му номер съгласно регистрацията в РВМС. Когато няколко населени места са с 
един и същ пощенски код, към него се добавя и главна буква от българската азбука, 
съответстваща на буквата, с която започва наименованието на съответното населено място. 

(4) Регистрационния намер на пчелина се дава еднократно и остава постоянен независимо 
от промяната на броя на кошерите, пчелните семейства или промяна на собственика. 

(5) Регистрацията на пчелина се извършва по реда и условията на чл.137 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 

(6) Всеки кошер на пчелина се маркира от собственика на пчелина. 

(7) Маркировката на кошерите се извършва, като от лявата страна на предната част на 
капака се обозначава регистрацинният номер на пчелина, а от дясната страна поредният 
номер на кошера в пчелина. 
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(8) Пчелните семейства се идентифицират от собственика на пчелина, като върху кошера 
към номера по чл.5, ал.2 от дясната страна след поредния номер на кошера се добавя тире и 
цифра, съответстваща на броя на пчелните семейства в него. 

(9) Номерата по ал.2 и 3 се обозначават ясно и четливо чрез: 

1. изписване с боя; 

2.обгаряне; 

3.трайно закрепване на ламиниран стикер или табелка, върху която е изписан с боя 
намерът. 

(10) Регистрационният номер на пчелина и общият брой на пчелните семейства се записват 
във: 

1.ветеринарномедицинският дневник на пчелина; 

2.регистъра на РВМС. 

Чл.11. Събирането и предвижването на животните за паша и тяхното прибиране става по 

предварително уточнени маршрути със Заповед на кмета на населените места. 

Чл.12. Забранява се: 

1. отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия неотговарящи на 
изискванията на чл.8 и чл.9 от тази Наредба; 

2. отглеждането на животни в т. ч. птици по тераси, избени и тавански помещения на жилищни 
сгради, с изключение на еднофамилните; 

3. отглеждането на животни в жилищни блокове и пространствата около тях. 

4. отглеждането на селскостопански животни в болнични  заведения. 

5. отглеждането на животни с нестопанска цел в жилищни сгради след установяване на 
компетентните органи, че същите пречат на живущите в жилищната сграда съгласно Закона за 
биологичното разнообразие; 

6. извеждането и пускането на паша на селскостопански животни и птици в регулационно 

строителните граници на гр.Септември; 

7. воденето на селскостопански животни по централните улици  и покрай детски и учебни 
заведения, освен ако няма друга възможност; 

8. събирането на селскостопански животни на стада и пускането им на паша по зелените 
площи, детските и учебни заведения в границите на населените места; 

9. изграждане на временни съоръжения за почивка на селскостопански животни върху площи 
общинска или държавна собственост в границите на населените места; 

10. изхранването на животни с  кухненски, битови и други отпадъци; 

11. хранене на свинете с кухненски отпадъци съгласно Наредба №32/29.07.2002г. за 
профилактика и борба с класическата чума по свинете ; 
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12. отглеждането на животни на сметища и торища; 

13. изхвърляне на торова маса в съдовете за ТБО, както и съдовете за разделно събиране на 
отпадъците от опаковки и върху площи общинска или държавна собственост в границите на 
населените места; 

14. отглеждането на животни в съсобствени парцели без писмено съгласие на всички 
съсобственици; 

15. отглеждане на селскостопански животни с нестопанска цел; 

16. отглеждане на селскостопански животни в имоти на територията на община Септември, 

които граничат с туристически обекти, ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни 
заведения, кафе-сладкарници и барове, плажове, музеи, паметници на културата и 
историческото наследство, гробищни паркове. 

17. движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни 
средства по улиците на населените места и пътна мрежа, без свидетелство за собственост, 
здравен ветеринарномедицински паспорт, предпазна престилка и средства за почистване при 
евентуално замърсяване на уличното платно. 

18. влизането, преминаването и пашата на животни в земи с посеви, трайни или цветни 
насаждения. 

19. клането на животни и обработката на животински продукти на обществени места / по 
тротоарите, улиците, площадите и междублоковите пространства/. 

20. оставянето на животните без надзор, както и свободното им придвижване /без 

придружител/. 

21. продажба на животни на нерегламентирани пазари. 

РАЗДЕЛ IІІ 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 13. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица на 
Общината упълномощени за това, органите на РУП - Септември, както и от други лица определени 
със заповед на Кмета на Общината. 

Чл. 14. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните 
нарушения и наказания. 

Чл. 15. За нарушения на тази наредба се налага глоба с наказателно постановление в размер от 
50 до 100 лв., а при повторно нарушение от 100 до 500 лв. 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§.1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, Закона за пчеларството,Закон за животновъдството,Закона за 
защита на животните,Закон за опазване на околната среда, Наредба №44/ 20.04.2006 год. изм.и 
доп.ДВ бр.69/06.08.2013 год. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти 
и Наредба №22/10.02.2006 год. за условията и реда за обезвреждане на странични животински 

продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, 
регистрирани в ОДБХ (РВМС) 
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§.2.Наредбата е приета на основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, Закона за ветеринарномедицинската 
дейност, Закона за пчеларството,Закон за животновъдството,Закона за защита на животните,Закон 
за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Закон за етажната собственост, 
Закон за биологичното разнообразие, Наредба №44/ 20.04.2006 год. изм.и доп.ДВ бр.69/06.08.2013 
год. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, Наредба 
№22/10.02.2006 год. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на 
продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в 
ОДБХ (РВМС), Наредба №27/2002 год. за регистрация и идентификация на пчелните семейства. 

 Наредбата е приета с Решение №509/30.10.2013 г., на Общински съвет - гр. Септември и влиза 
в сила в четеринадесет дневен срок, след приемането и. 

§.3Специфичните условия за отглеждане на животните и птиците на територията на община 
Септември, които не са обект на настоящата наредба, се подчиняват на изискванията на ЗВМД, 
ЗЗЖ и конкретната подзаконава нормативна уредба. 

§.4.Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Септември и 

кметовете на населени места. 

 


