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Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И 

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

      Чл.1.С тази наредба се определят реда, начина и условията за отглеждане на 

селскостопански животни, както на животни, отглеждани с нестопанска цел. 

      Чл. 2. Според мястото на отглеждането, територията на общината се районира както 

следва: 

1. градски район – територията на град Септември и град Ветрен включена в 

застроително-регулационният план. 

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

• На север – Бул. „Сараньово”; 

• На юг – ул. „Княз Борис І”; 

• 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  ІІ 
ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ 

В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЙОНА НА ОТГЛЕЖДАНЕ , РЕД , НАЧИН И 

УСЛОВИЯ  НА ОТГЛЕЖДАНЕ 

 

     Чл.  3 (1). Разрешава се отглеждане на селскостопански животни до 5/пет/ 

животински единици в парцели, в т.ч. съсобствени по райони както следва: 

1. Централен градски район: 

   а) свине угояване – 2 броя; 

   б) свине майки – 1 брой и техните приплоди до 2 месеца; 

   в) птици на открито до 20 броя; 

   г) зайци до 5 броя  и техните приплоди; 

2  В градски район: 

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

   б) свине за угояване до 4 броя; 

   в) свине майки до 2 броя и техните приплоди до 2 (два) месеца; 

   г) коне и магарета до 2 броя и техните приплоди до 12 месеца; 

   д) овци и кози до 10 броя и техните приплоди до 12 месеца; 

   е) птици на открито до 30 броя; 

   ж) птици при подово отглеждане до 500 броя; 

    з) зайци до 10 броя и техните приплоди. 

 3.   В селски райони: 

    а) едър рогат добитък – до 5 крави и техните приплоди до 1 (една) година; 

    б) свине за угояване до 5 броя; 

    в) свине майки до 5 броя и техните приплоди до 2 (една) месеца;  

    г) коне или магарета – до 3 броя и техните приплоди до 1 (една) година;                     

    д) птици на открито до 500 броя; 

    е) зайци до 30 броя и техните приплоди;                                                                           

   ж)  овце и кози до 30 броя  и техните приплоди до 18 месеца.  
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(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 N 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната 

среда Закон за животновъдството и други законови и подзаконови нормативни актове. 

   Чл. 4. (1). Животни, отглеждани с нестопанска цел (компаньони) са животните, 

отглеждани в дома на човека за удоволствие. 

        (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. 5. 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 30 дни за новородените животни. 

   Чл. 6. Месторазположението и изграждането на сгради за отглеждане на животни,да е 

съобразено с нормативнаете изисквания по ЗУТ и други законови и подзаконови 

нормативни разпоредби. 

   Чл. 7.(1) Отглеждането на селскостопански животни да се извършва в сгради и 

постройки отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми: 

1. водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване, 

измиване и дезинфекция. 

2. дворове, позволяващи лесно механично почистване, измиване и почистване. 

               (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. 

               (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 да поддържат помещенията и прилежащите 

към тях дворчета и терени чисти в добро ветеринарно-санитарно състояние и двукратно 

месечно да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите. 

   Чл.8 Месторазположението на пчелнните и условията за отглеждането на пчелните 

семейства се извършва  съгласно Закона за пчеларството( Обн.ДВ. бр.57 от 

24.06.2003г.) 

   Чл.9. Предвижването на животните за паша и тяхното прибиране става по 

предварително уточнени маршрути със Заповед на кмета на населените места. 

   Чл.9.А Забранява се: 

1. отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия 

неотговарящи на изискванията на чл.6 и чл.7 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 с нестопанска цел в жилищни сгради след 

установяване на компетентните органи, че същите пречат на живущите в 

жилищната сграда; 

4. извеждането и пускането на паша на селскостопански животни и птици в 

регулационно застроителните граници на гр.Септември; 

5. воденето на селскостопански животни по централните улици на селата и 

покрай детски и учебни заведения, освен ако няма друга възможност; 

6. събирането на селскостопански животни на стада и пускането им на паша 

по зелените площи, детските и учебни заведения в границите на населените 

места; 

7. изграждане на времени съоръжения за почивка на селскостопански 

животни върху площи общинска или държавна собственост в границите на 

населените места; 
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8. изхранването на животни с нестерилизирани кухненски, битови и други 

отпадъци; 

9. хранене на свинете с кухненски отпадъци съгласно Наредба 

№32/29.07.2002г. за профилактика и борба с класическата чума по свинете ; 

10. отглеждането на животни на сметища и торища; 

11. изхвърляне на торова маса в съдовете за ТБО и върху площи общинска или 

държавна собственост в границите на населените места; 

12. отглеждането на  животни в съсобствени парцели без писмено съгласие на 

всички съсобственици; 

13. отглеждане на селскостопански животни с нестопанска цел; 

      Чл.10. Труповете на животни се съхраняват в трупосъбирателни площадки до 

предаването им в екарисажа или се загробяват в трупосъбирателни ями, разположени 

върху терени изън територията на населените места, определени съгласно Наредба 

№29/24.07.2002 год. чл.16 за ветеринарно – санитарните изисквания при обезвреждане 

на отпадъци от животински произход(Обн.ДВ. бр.75 от 02.08.2002 год.) 

                                                             

РАЗДЕЛ III 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА 

 

      Чл.11. Условията за отглеждане на животни компаньони е съгласно чл.123 от 

ППЗВД 

      Чл.11.А Според начина на стопанисване кучета се класифицират на : 

          1.регистрирани – собственост на физически или юридически лица, записани в 

регистрите на населените места; 

          2.нерегистрирани - собственост на физически или юридически лица, но без 

регистрация; 

          3.безнадзорни – с определен собственик но свободно движещи се; 

          4.безстопанствени – без собственик и свободно движещи се; 

      Чл.12. Собствениците на кучета носят гражданска и административно-наказателна 

отговорност за действията на отглежданите от тях кучета, а животните по чл.11,т.3 и т.4 

подлежат на принудително събиране. 

      Чл.13. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират, не по-късно от един 

месец от навършването на три месечна възраст или придобиването им. 

          (2) В случай на установяване на нерегистрирано куче, собственикът се 

предупреждава писмено да го регистрира в петнадесет дневен срок от датата на 

известяването. 

          (3) Ако след срока по чл.2 кучето не бъде регистрирано се счита за 

безстопанствено и подлежи на принудително отвеждане. 

      Чл.14. Регистрацията на кучетата е двустепенна по населени места на територията 

на което се отглежда: 

         1.регистрация съгласно ППЗВД чл.122 /ветеринарна служба/ 

         2.регистрация в кметството по отглеждане; 

      Чл.15.(1) Регистрацията се извършва в кметството ежегодно до 31 март, след 

представяне от собствениците на следните документи: 

         1.личен паспорт на собственика; 

         2.за кучета отглеждани на територията на Община  Септември, декларация за броя 

и цел на отглежданите животни и здравен паспорт на кучето с отразена в него 

противобясна ваксинация и обезпаразитяване; 

         3.квитанция за платена такса според ЗМДТ в размер определен с решение на 

Общинския съвет. 

        (2) Таксата е ежегодна и се заплаща в срок до 31 март на годината за която се 

отнася. 
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        (3) Когато кучето е придобито след тази дата таксата се дължи в размер една 

дванадесета от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за 

месеца на придобиването. 

        (4) Освобождават се от такса: 

                  1. кучетата на инвалида -1 брой; 

                  2. кучетата на самотни граждани над 60 годишна възраст - 1 брой; 

                  3. кучетата отглеждани в населени места за опазване на дворове и къщи – 1 

брой; 

                  4.за опазване на селскостопански обекти, дворове извън регулацията на 

населените места до – 2 броя; 

                  5. специални кучета в системата на МО, МВР и използвани от контролно 

спасителните служби; 

                  6. кучета използвани за научноизследователски и медицински цели. 

       (5) На базата на представените документи се извършва вписване на данните в 

специален регистър, който съдържа следните колони: 

                  1. името на собственка и ЕГН; 

                  2. адрес на собственика; 

                  3. цел на използване / ловно, стражево, луксозно, специално /; 

                  4. номер и дата на квитанцията за платена такса. 

       (6) След вписване в регистъра на данните за кучета отглеждани на територията на 

Община Септември, регистрацията се отразява  в служебният паспорт на кучето чрез 

щемпел съдържащ: 

                  1. дата на вписване в регистъра; 

                  2. пореден номер на вписване в регистъра;      

                  3. подпис на длъжностното лице извършило регистрацията. 

      Чл. 16 (1) Собствениците на кучета са длъжни да ги отглеждат при условия 

ненарушаващи спокойствието на живущите в жилищната сграда. 

      (2) При отглеждане на повече от едно куче, на един адрес, собственика е длъжен да 

изиска писмено съгласие от съседите по етаж и тези живеещи на съседни до един етаж, 

с изключение за кучетата отглеждани в еднофамилни жилища.  

      Чл. 17 (1) При извеждане и разходка на кучетата в границите на населените места 

собственикът или придружителят е длъжен да носи служебния паспорт на кучето в 

случаите в които се изисква такъв и да се осигури пълна безопастност за живота, 

психическото и физическото здраве на гражданите. 

      (2) Извеждането и разходката на кучетата в населените места  се извършва 

задъжително с нашийник и повод за дребните, а за всички останали и с наморник. 

      (3) Кучетата, използвани за специализирани цели, се отглеждат и придвижват 

съгласно изискванията за извършващата дейност. 

      Чл. 18 При дефекация на благоустроени улици, тротоари, алеи и жилищни входове, 

собственикът или придружителят е длъжен да почисти замърсеното място. 

      Чл. 19 (1) Кметовете на кметства със заповед определят местата в границите на 

населеното място в което се разрешава свободно пускане на кучетата и ги обозначават. 

       (2) Освен в определените по ал. 1 места собствениците на кучета могат да ги пускат 

да се движат свободно извън територията на населените места, в собствения си 

недвижим имот и при служебна нужда и при условия, непозволяващи навлизането в 

чужди територии, като носят пълна отговорност за евентуално произшесвие засягащо 

живота, психическото и физическото здраве на гражданите.      

      (3) При извеждането на паша всяко стадо да бъде придружено от едно куче, което 

да е задължително със спъвачка. 

      Чл. 20. Забранява се: 

(1) Отглеждането на кучета по терасите на всички жилищни и други сгради, в 

избените и таванските помещения на жилищни сгради с изключение на 

еднофамилните; 
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(2) Отглеждането на кучета във входовете на жилищните сгради, прилежащи 

дворове към жилищни блокове и сгради или се отглежда в реално обособена 

идеална част от имота, освен в случаите, когато за това има изричното съгласие 

на всички живущи в сградата; 

(3) Отглеждането на кучета в случаи на констатирано от компетентните органи на 

нарушение на чл. 16 от тази наредба; 

(4) Допускането на кучета в магазини и обществени сгради. 

(5) Превозване на кучета с обществен транспорт; 

(6) Преминаването, престоя и пускането на кучета през детски площадки и на 

територията на детски и учебни заведения и прилежащите към тях дворове; 

(7) Свободно пускане на кучета извън определените по чл. 19 от тази наредба места; 

(8) Отглеждането на повече от две кучета от един собсвеник в един жилищен блок; 

(9) Разходката на кучета в паркове и детски площадки в Община Септември,   като 

за това се поставят съответните знаци. 

      Чл. 21. Собствениците на кучета, ухапали или наранили човек, са длъжни незабавно 

да уведомят за това органите на РВМС и  кметството, като неговото последващо 

отглеждане да става съгласно направеното предписание от специалистите на РВМС по 

Наредба № 23 /17.05.02г. за профилактика и борба с болеста бяс. 

      Чл. 22. (1) Безнадзорните и безстопанствени кучета подлежат на принудително 

събиране от специализирана общинска служба или друга такава, упълномощена за този 

вид дейност със заповед на Кмета на Общината. 

      (2) Ветеринарно-медицинското обслужване, отглеждането и унищожаването в 

случаите, за които е разрешено, на кучетата по ал. 1 се извършва в специализирани 

сгради (ветеринарни лечебници, приюти и изолатори). 

      Чл. 23 Кучетата за които специалистите от Регионалната Ветеринарно-медицинска  

 служба /РВМС/ са установили, че са опасно болни, или чрез своето поведение  

 представляват доказана опасност за здравето и живота на хората и животните се  

 унищожават съгласно разпоредбите на ЗВД. 

 

РАЗДЕЛ  ІV 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 

      Чл. 24. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица 

на Общината упълномощени за това, органите на РПУ –  Септември, както и от други 

лица определени със заповед на Кмета на Общината. 

      Чл. 25. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението 

на наказателните постановления става по реда определен със Закона за 

административните нарушения и наказания. 

      Чл. 26. За нарушения на тази наредба се налага глоба с наказателно постановление в 

размер от 50 до 300 лв., а при повторно от 100 до 500 лв. 

                       

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

       §.1. По смисъла на Наредбата: 

  1.Животинска единица са: 0,85 млечни крави, 10 броя овце или кози, 3 броя свине 

майки и прасенцата или 30 броя свине угояване, 500 броя бройлери. 

  2.„Компаньони” са животни отглеждани в дома на човека за удоволствие. 

       §.2.Наредбата е приета на основание чл. 22,ал.1 от ЗМСМА; Закона за 

ветеринарномедицинската дейнаст; Закона за пчеларството; Закона за 

животновъдството и Наредба № 7 от 25.05.1992 г. - За хигиенните изисквания за 

здравна защита на селищната среда. Наредбата е приета с Решение №253/29.03.2005г., 

на Общински съвет – гр. Септември и влиза в сила в едномесечен срок, след 

приемането и.  

  §.3.Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Септември и 
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кметовете на населени места. 

 

 

 

   


