
Проект 

 

                                                                                                                                       

 

Наредба за  обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 

животнина територията на  община Рила 
 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1.(1). С настоящата Наредба се регламентира  обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане 

на селскостопански животни, както и взаимоотношенията между Общинската администрация, Българска агенцията 

по безопасност на храните, Областна дирекция за безопастност на храните- Кюстендил.Наредбата не се отнася за 

отглеждане на домашни любимци.  

(2). Разпоредби на тази Наредба са задължителни за всички физически и юридически лица фна територията 

на  Община Рила. 

 (3). Разпоредбите на тази Наредба се  прилагат за: 

1. Селскостопански животни отглеждани за задоволяване на собствени нуждите в личните стопанства, 

отглеждани и развъждани от човека с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други 

селскостопански цели или за работа ; 

2. Животни, използвани за превозни средства със животинска тяга; 

3. Пчелни семейства в пчелини за лични нужди 

Чл.2. (1)  Кметовете и кметските наместници са длъжни да: 

1.  съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидира-

не на болестите по животните; 

2.  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; 

3.  съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животно-

въдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози; 

4. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост - заб-

раняват използването им; 

5. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци; 

6.  организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени жи-

вотни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009; 

7.  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, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009; 

8.  предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от безстопанс-

твени 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; 

9. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места; 

10.  определят маршрута на движение на животните от животновъден обект и/или сборни стада по ули-

ците на населените места; 

11.  осъществяват контрол за спазване на настоящата наредба; 

12.  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; 

13.  организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в жи-

вотновъдните обекти – лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, 
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броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвен-

таризацията 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 намес-

тници оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване 

и ликвидиране на болестта, като: 

1. актуализират списъка по ал. 2, т. 13; 

2. организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на наредбата по чл. 259, ал. 

3 от ЗВМД; 

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 дезин-

фекционни 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 огра-

ничаване 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 те-

ритория е констатирано епизоотичното огнище; 

7. забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констати-

рано епизоотичното огнище; 

8. участват в комисиите по чл. 137, ал. 14 от ЗВМД; 

 

РАЗДЕЛ IІ 

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ  

 

Чл. 3(1)  В личните стопанства на физически лица се отглеждат за лични нужди до: 

1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст; 

2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст; 

3. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези; 

4. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст; 

5. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо; 

6. петдесет възрастни птици независимо от вида; 

7. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида. 

(2) Обектите по ал. 1 отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 от Наредба  № 44 от 20 

април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти , и имат обособено място 

за съхранение и обеззаразяване на тор. 

(3) Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни включват следните мерки за би-

осигурност: 

1.изградени са съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към 

селскостопанските животни; 

2.  снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници, като при 

свине и птици, отглеждани във фамилни и индустриални ферми, се осигурява питейна вода; 

3. оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното благополучие на животните, 

който не позволява свободен достъп на хора и други животни; около животновъдните обекти за отглеждане на свине 

в индустриална ферма за ограничаване на всякакъв контакт с диви свине се обособява: 

а) буферна зона с отстояние не по-малко от 500 м от оградата на обекта до горски територии и обработ-

ваеми земеделски земи за добив на продукция, или 
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б) двойна ограда, състояща се от мрежа и електропастир, или 

в) плътна ограда, която е метална или зидана; 

4. имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на животните и посте-

ля, като за птиците и свинете обособените места и/или съоръженията са покрити и заградени по начин, осигуряващ 

защита от диви птици и гризачи; 

 

РАЗДЕЛ IІІ 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

СОБСТВЕНИЦИТЕ 

 

Чл. 4 (1)  Животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни под-

лежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът. 

(2)  За регистрация по ал. 11 собственикът или ползвателят на обекта подава до директора на ОДБХ заяв-

ление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ. 

(3) Заявлението за регистрация се подава чрез кмета или кметския наместник, като за всяко заявление се 

издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или кметският наместник предоставя на съответната ОДБХ за регист-

рация всички постъпили за периода заявления. 

(4)  В 7-дневен срок от получаване на заявленията по ал. 13 директорът на ОДБХ със заповед определя 

комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на съответната наредба по 

ал. 10. В състава на комисията се включват официален ветеринарен лекар или оправомощено от директора на ОДБХ 

лице с ветеринарномедицинско образование,кметът или кметският наместник или оправомощено от него лице. 

(5)  В срок до 7 работни дни от приключване на проверката комисията по ал.4  представя на директора на 

ОДБХ становище с предложение за регистрация или за отказ. Когато при проверката се установи, че личното сто-

панство не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя и 

определя срок за отстраняване на пропуските. 

(6)  При отстраняване на пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок заявителят пис-

мено информира ОДБХ чрез кмета или кметския наместник. В срок до 7 работни дни комисията по ал.4 извършва 

повторна проверка на обекта. За резултатите от проверката се съставя протокол, който се представя на директора на 

ОДБХ. 

(7) В срок до три работни дни от представяне на становището по ал. 15 или на протокола по ал. 16 дирек-

торът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистъра по ал. 6 и издава удостоверение за регистрация или моти-

вирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени в съответната наредба по ал. 

10. 

(8) Областната дирекция по безопасност на храните уведомява регистрирания ветеринарен лекар, който е 

сключил договор по чл. 137б, ал. 2 от ЗВМД, за всеки новорегистриран обект. 

(9)  Отказът по ал. 7 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния ко-

декс. 

(10) За регистрация на животновъден обект – лично стопанство, и за въвеждане на данните от идентифи-

кацията на животните в него в Интегрираната информационна система на БАБХ не се събира такса. 

(11)  Регистърът по ал. 6 на чл.137 от ЗВМД за животновъдните обекти – лични стопанства, съдържа: 

1. номер и дата на издаденото удостоверение; 

2. ветеринарен регистрационен номер на обекта; 

3. име и постоянен адрес на собственика; 

4. адрес/местонахождение на обекта; 

5. вид и брой на животните в обекта; 

6. промени във вписаните обстоятелства. 
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(12) Регистрацията на животновъдните обекти е безсрочна. 

Чл. 5 (1) Животновъдните обекти за отглеждане на свине в лични стопанства отговарят на следните изиск-

вания: 

1. имат обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, непозволяващ достъпа 

на други животни, и е осигурена защита от гризачи; 

2. площта за отглеждане на едно животно е не по-малко от 1 кв. м; 

3. обособеното място за отглеждане, използваните съоръжения и инвентар са изградени от материали и 

по начин, позволяващи цялостно и ефективно почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация; 

4. разполагат с хранителни корита с размери от 30 см до 35 см дължина, от 30 см до 35 см широчина и с 

височина на предния ръб 20 см и поилки; 

5. влизането на лицата до мястото за отглеждане на прасета за угояване и излизането се осъществява с 

работно облекло и обувки след преминаване през място за дезинфекция; 

6. имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отг-

лежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца. 

Чл. 6 (1)   Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни: 

1. осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като сключват договори 

по чл. 137а от ЗВМД, съответно по чл. 137б от ЗВМД; 

2. спазват изискванията за хуманно отношение към животните, предвидени в българското законодателство и 

в законодателството на Европейския съюз; 

3. спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и транспортиране на животни-

те, предвидени в българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз; 

3а. не допускат придвижването и транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а 

за едрите преживни и за еднокопитните животни - и без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на: 

а) придвижването на животните с цел ежедневна паша; 

б) еднокопитните животни, участващи в състезания или в изложби, и еднокопитните животни - собственост 

на Министерството на вътрешните работи, които се транспортират само с ветеринарномедицински паспорт; 

3б.  осигуряват и спазват мерките за биосигурност; 

4.  в тридневен срок писмено или по електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ 

по чл. 51, ал. 3 уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за новородени и закупени живот-

ни от видове, които подлежат на идентификация; 

4а. в 7-дневен срок писмено или по електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ 

по чл. 51, ал. 3 от ЗВМД уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за паднали или за невъз-

можни за разчитане средства за официална идентификация; 

4б. в 14-дневен срок от датата на загубване или констатиране на невъзможност за разчитане на средствата за 

официална идентификация осигуряват поставянето на тяхно място на заместващи средства; 

5. в тридневен срок от установяване на събитието писмено или по електронен път чрез Интегрираната ин-

формационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВМД уведомяват за откраднати, убити или умрели животни вете-

ринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странич-

ни животински продукти, обслужващ съответната територия; 

6. в срок не по-късно от 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни от 

видове, които подлежат на идентификация, предназначени за лична консумация, писмено или по електронен път 

чрез Интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВМД уведомяват ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект; 

7. в тридневен срок от раждането на животни от видове, които подлежат на идентификация, писмено или по 

електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВМД уведомяват ветери-

нарния лекар, обслужващ животновъдния обект: 



а) да извърши официална идентификация на новородените животни и да въведе данните от идентификация-

та в Интегрираната информационна система на БАБХ, или 

б) за извършената официална идентификация на новородените животни като му предоставя данните от 

идентификацията за въвеждането им в Интегрираната информационна система на БАБХ; 

8. водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват новородените, закланите, открадна-

тите, убитите, умрелите, продадените и придобитите животни; регистърът се съхранява за срок най-малко три годи-

ни от последното вписване; 

9. подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни и ги представят при поиск-

ване на контролните органи; 

10. отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпълнението на мерките по програмата за 

профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози; 

11. нямат право да извършват придвижване и търговия с животни, които не са идентифицирани и за които не 

са изпълнени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и 

зоонози, както и със суровини и храни, добити от такива животни; 

12. предават с протокол на ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект: 

а) средствата за официалната идентификация и паспорта на закланите за лична консумация едри преживни и 

еднокопитни животни; 

б) средствата за официалната идентификация, които са повредени, за бракуване и които са налични в собст-

веника, съответно ползвателя на животновъдния обект при преустановяване на дейността му, за унищожаване и 

отразяване в Интегрираната информационна система на БАБХ; 

в) средствата за официалната идентификация на закланите за лична консумация свине, овце и кози; 

13. съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, обслужващ животновъдния обект, записва 

проведените лечебно-профилактични мероприятия, както и дата на доставяне на ВМП, наименование на ВМП; при-

ложено количество; партиден номер и карентен срок на ВМП; име и адрес на доставчика, идентификационен номер 

на третираното животно; дневникът се съхранява 5 години от последното вписване, включително в случаите, когато 

дейността на обекта е прекратена преди изтичането на този срок; 

14. съхраняват за срок най-малко три години от датата на издаването им документите за придвижване на жи-

вотните; 

15. предават в обект по чл. 259, ал. 1 или 2 от ЗВМД умрелите животни, техните паспорти и страничните 

животински продукти; в случаите, когато умрелите животни се обезвреждат извън обект по чл. 259, ал. 1, предават 

техните паспорти на съответния официален ветеринарен лекар, за което се съставя протокол; 

16. спазват карентния срок, определен за ВМП и/или медикаментозни фуражи, при пускане на пазара на су-

ровини и храни, добити от третирани продуктивни животни; 

17. спазват предписаните дози и продължителност на третиране на животни с медикаментозен фураж в ре-

цепта от ветеринарен лекар; 

18. осигуряват постоянен достъп в животновъдния обект на контролните органи от БАБХ и други компетен-

тни органи и оказват съдействие при извършването на проверката; 

19. не допускат в обекта животни, които не са идентифицирани по чл. 51, на които не са изпълнени мерките 

по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози или които са с 

различен здравен статус; 

20. изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на ветери-

нарномедицински контрол по чл. 7, ал. 1 от ЗВМД; 

21. извършват ежегодно в срок до 20 октомври инвентаризация на животните в обектите, регистрирани 

по чл. 137, ал. 1 - 9 от ЗВМД, и в срок до 7 работни дни от извършването на инвентаризацията подават до официал-

ния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, декларация по образец, утвърден от изпълнителния дирек-

тор на БАБХ; 



22. водят и съхраняват списък на персонала, обслужващ обекта, регистриран по реда на чл. 137 от ЗВМД; 

23. при хранене на животните спазват изискванията за съответните дейности, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона 

за фуражите; 

24. не по-късно от 24 часа уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, и официалния 

ветеринарен лекар по здравеопазване на животните, който отговаря за съответната община, при влошаване на здра-

вословното състояние на животни в обекта; 

25. съхраняват в животновъдния обект на електронен и/или на хартиен носител всички документи, свързани 

с дейността на обекта и с животните в него, и ги предоставят на компетентните органи при поискване; 

26. изпълняват програми за самоконтрол на заболявания за съответния вид животни, утвърдени от директора 

на ОДБХ, на чиято територия се намира обектът; 

27. населват животни в животновъдни обекти само след писмено разрешение на директора на съответната 

ОДБХ; 

 (3) Лицата по ал. 1 доказват собствеността върху едри преживни животни, еднокопитни животни, дребни 

преживни животни и свине: 

1. за новородени: 

а) едри преживни животни - с паспорт съгласно Регламент (ЕО) № 1760/2000; 

б) еднокопитни животни - с паспорт съгласно Регламент (ЕС) 2015/262; когато издаващият орган не е БАБХ, 

паспортът се заверява от официален ветеринарен лекар; изпълнителният директор на БАБХ предоставя и отнема 

правомощията за издаване на паспорт на другите издаващи органи при условията на Регламент (ЕС) 2015/262; 

в) дребни преживни животни и свине - с декларация от собственика на майката на животните; 

2. за придобити по друг начин животни - с договор за прехвърляне правото на собственост или с друг доку-

мент, удостоверяващ придобиването на собствеността върху животните. 

(4) Лицата по ал. 1 предоставят на официалния ветеринарен лекар, контролиращ обекта, копие от документа 

по ал. 3, т. 1, буква "в" и т. 2 в тридневен срок от издаването му. 

(5) За издаване на разрешение за населване на животни по ал. 1, т. 27 собственикът или ползвателят на жи-

вотновъдния обект подава до директора на ОДБХ по местонахождението на обекта заявление по образец, утвърден 

от изпълнителния директор на БАБХ. 

(6) Разрешението за населване се издава при условията и по реда на процедура, одобрена от изпълнителния 

директор на БАБХ, съгласувана от директора на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), след 

извършена проверка на място от официалния ветеринарен лекар и въз основа на предварителна оценка на риска, 

изготвена от ЦОРХВ. 

(7) Оценката на риска по ал. 6 се изготвя за съответната административна област, в която се намира живот-

новъдният обект. В нея се включва и индивидуална оценка за индустриалните и/или фамилни ферми: 

1. в които са изпълнени мерките за ограничаване и ликвидиране на констатирани болести по чл. 47, ал. 1; от 

ЗВМД; 

2. попадащи в зоните за ограничение, определени съгласно заповед на изпълнителния директор на БАБХ 

и/или с акт на Европейската комисия. 

(8).Директорът на ОДБХ в срок до 30 работни дни от датата на подаване на заявлението по ал. 5 издава раз-

решение за населване или постановява мотивиран отказ. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс. 

(9) Определянето на животновъден обект като индустриална или фамилна ферма се извършва по критерии, 

определени в съответната наредба по чл. 137, ал. 10. 

Чл.7.(2) Собствениците, които отглеждат селскостопански животни, както и лицата, които ги придружават, 

са длъжни да осигурят необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване и пов-

реждане на имущество при придвижване на животните по улици и пътища на територията на общината. 
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            (2) При придвижване на животните по уличната мрежа, собствениците на животновъдните обекти  са  длъжни 

да почистват пътната настилка, по която преминават животните. 

Чл.8. Отглеждането на животни в съсобствени парцели се извършва с писменото съгласие на всички съсобс-

твеници. 

Чл.9. (1) При поискване от лица, на които с тази Наредба са вменени контролни функции, собственика, 

предоставя цялата информация, свързана с произхода, идентификацията и когато е възможно - местонахождението на 

животните, които той притежава, придвижва, търгува или коли. 

 (2) В срок до 28 февруари на всяка календарна година, кмета на общината изисква от официалния 

ветеринарен лекар, практикуващ на територията на Община Рила, справка за всички регистрирани на територията на 

Общината животновъдни обекти, ведно с опис на ушни марки или други идентификационни номера на животните. 

Чл.10. Достъп до предоставената информация от справката по чл.10, ал.2 от настоящата наредба, има Мл. 

Експерт „Общинска собственост” и длъжностни лица, определени от Кмета на Община Рила, с вменени 

задължения по охрана на селскостопанското имущество. 

Чл.11.(1) През активния летен сезон, общинска администрация  организира третирането с цел 

обезпаразитяване на местата за събиране на пасищните животни, преди изкарване на паша. 

Чл.12. Собствениците на селскостопански животни, които не се занимават пряко с грижата за животните в 

животновъдния обект, е необходимо да осигурят достатъчен брой, гледачи с необходимите умения. 

Чл.13. (1) Животните се отглеждат и използват по начин, който съответства на тяхното развитие и предназ-

начение и е съобразен с физиологичните им нужди и етологични особености. 

  (2) Собствениците и гледачите на животни  са длъжни да: 

1. се грижат за животните и да не ги изоставят; 

2. осигуряват на всяко животно в зависимост от вида, възрастта и породата му: 

а) място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му; 

б) необходимото пространство и свобода на движение; 

в) достатъчно количество храна и вода; 

г) свободен достъп до местата за хранене и поене; 

д) подходящ микроклимат; 

е) редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение при заболяване или 

нараняване; 

ж) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и 

намалява до минимум агресивната конкуренция между животните; 

3. предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните. 

(2) Гледачите на животни проверяват най-малко един път дневно състоянието им. 

Чл.14. (1) Стопанските постройки се изграждат, разполагат и оборудват така, че да отговарят на  

зоохигиенните и ветеринарномедицинските изисквания, както и на разпоредбите на чл. 44 и чл. 45 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба. 

   (2). Постройки на допълващо застрояване със селскостопанско предназначение от всякакъв вид, за 

отглеждане на домашни животни могат да се изграждат, в съответствие с определените в Закона за устрайство на 

теретирията (ЗУТ) норми. 

   (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.15.(1) С настоящата Наредба се определят местата за събиране на животните преди извеждането им за 

паша, както и улиците, по които стадата да се придвижват до местата за пашуване. (Приложение №1) 

(2). При необходимост, определените места по ал.1, могат да бъдат променяни с решение на Общински съвет 

при община Рила. 



(3). Собствениците на животни, ползващи, местата за събиране на животни, са длъжни един път седмично да 

почистват  местата, където добитъка се събира за паша и торовата маса да се изнася в определените за това места. 

Чл.16.(1) При издаване на заповед за унищожаване на странични животински продукти, получени от тях, от 

директора на съответната ОДБХ собственикът на обекта в срок до 24 часа от нейното получаване подава заявление 

за обезвреждане до кмета на съответната община по образец съгласно приложение № 2 от Наредба №3  от 27.01.2021 

г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън 

обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните 

(2) Кметът на общината в срок до 24 часа от получаване на заявлението по ал. 1 писмено уведомява зая-

вителя, като посочва терена, на който ще се извърши обезвреждането. 

(3) Обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, се извършва под 

контрола на съответните служители на ОДБХ. 

Чл.17. (1) С решение на Общински съвет се определят местата за паша за общо и индивидуално ползване по 

населени места, условията и изискванията към стопаните, определени в “Годишен план за паша”. 

(2)  Кмета и кметските наместници следят за законосъобразното ползване на пасищата и мерите, определени 

за общо и индивидуално ползване въз основа на решение на Общински съвет –  Рила по реда на Закона за собстве-

ността и ползването на земеделски земи/ЗСПЗЗ/ 

(3) Залавянето и изолирането на всички видове скитащи животни /коне, прасета, крави, кучета и др. / се ор-

ганизира от кмета на общината  и/или кмета на  кметствата на населените места и ветеринарните органи със съдейст-

вието на РУ на МВР, при задължително спазване на изискванията и съответните нормативни актове. 

 Чл.18. Забранява се: 

1. Отглеждането на неидентифицирани селскостопански животни на територията на  Община Рила. 

2. Придвижването или  транспортирането на неидентифицирани животни и такива, на които не са извършени 

профилактични мероприятия. 

3. Транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни  и 

еднокопитни животнии без ветеринарномедицински паспорт. 

4. Придвижването на болни животни или на такива били в контакт с болни, освен в случаите, когато е по 

разпореждане на ветеринарен лекари са взети мерки за тяхната изолация. 

5. Пашата на животни във и в близост до депа за отпадъци, както и изхранването на животните с отпадъци от 

депата и кухненски отпадъци. 

6. Свободното и безстопанствено (без пастир), движение на животни в селскостопански земи на територията на 

община Рила, по третокласен път “III – 107 – Кочериново– Рила – Рилски манастир“ – в участъка, обхващ 

територията на Община Рила и в сервитута на пътя и в строителните граници на населените места в Община 

Рила. 

7. Отглеждането  и пашата на животни в междублоковите пространства. 

8. Пашата на животни в чужди селскостопански земи  и земи от Общински поземлен фонд. 

9.  Пашата на животни в паркове, училищни дворове, общински градинки и зелени площи. 

10. .Ползването на общински мери, пасища и водоеми за водопой от неидентифицирани животни. 

11. Реализацията на продукция от добита от неидентифицирани животни. 

12. .Придвижването до пазари, тържища, кланици и др. на неидентифицирани животни. 

13. Отстраняването на индивидуалната ушна марка и други средства за идентификация, с цел предпоставка за 

престъпление. 

14. Връзването или домуването на селскостопански животни (от всякакъв вид) на тротоарната площ и/или 

банкета на пътя извън парцелите в регулацията на населените места, както и в елементите на зелената 

система на Община Рила. 



15.   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; 

16. Пашата на селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места. 

 

РАЗДЕЛ IV 

РЕГИСТРИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА 

 

Чл. 19.  (1) Пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за вете-

ринарномедицинската дейност. Собствениците или ползвателите на пчелини подават заявление по образец до дирек-

тора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. 

(2) Собствениците или ползвателите на пчелини – лични стопанства, подават заявлението по ал. 1 чрез 

кмета или кметския наместник, като за регистрацията не се събира такса. 

(3) Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ог-

рада, осигуряващо/осигуряваща безопасността на обекта и непозволяващо/непозволяваща свободен достъп и преми-

наване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина. 

(4) Постоянните пчелини, намиращи се в горски територии, могат да са с ограждение, което не представ-

лява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и на което се поставя табелка с регистрацион-

ния номер на пчелина. 

(5) За постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии по смисъла на Закона  за защитените те-

ритории, изискванията на ал. 3 и 4 не се прилагат. 

Чл. 20. (1) Собственици на пчелини могат да бъдат физически и юридически лица. 

(2) В кметствата се води и регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство  в който се вписват: 

1. трите имена на собственика, съответно за юридическото лице - наименованието на фирмата и БУЛ-

СТАТ/ЕИК; 

2. постоянният адрес по местоживеене на собственика, съответно адресът на управление на юридическо-

то лице; 

3.  постоянното местонахождение на пчелина или мястото, откъдето са придвижени (кметство), с номер и 

дата на ветеринарномедицинското свидетелство; 

4. регистрационният номер на пчелина; 

5.  броят на пчелните семейства, които са придвижени при подвижно пчеларство; 

6. мястото на настаняване с посочени GPS координати; 

Чл. 21. (1) Собственикът на пчелното семейство е и собственик на излезлия от него пчелен рояк. 

(2) Когато пчелният рояк е заседнал в чужд имот, собственик на пчелния рояк е собственикът на имота. 

Във всички останали случаи собственик на пчелния рояк е лицето, което го е намерило. 

Чл. 22. (1)  Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собстве-

ност на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти. 

(2) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да уч-

редяват право на ползване. 

(3) Правото на ползване се прекратява: 

1. в случай че лицето, в полза на което е учредено, преустанови отглеждането на пчелните семейства; 

2. със смъртта на лицето, съответно прекратяването на юридическото лице, в полза на което е учредено; в 

този случай правото на ползване се учредява в полза на наследниците, съответно правоприемниците, които продъл-

жават отглеждането на пчелните семейства, или на лицето, придобило собствеността върху тях. 

(4)  Когато общината продава земи - частна общинска собственост, които са ползвани за пчелини над 20 

години и върху които и в момента се отглеждат над 10 пчелни семейства, собственикът на пчелина има право да 
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закупи при равни други условия ползваните от него земеделски земи или горски територии в размер не по-малко от 3 

декара - за ниви, 2 декара - за ливади, и 1 декар - за овощни градини и гори.  

Чл. 23.  За учредяване право на ползване върху земеделски земи и върху горски територии - държавна собс-

твеност за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се прилагат разпоредбите на  за собственост-

та и ползването на земеделските земи,Закона  за горите, Закона  за държавната собственост и Закона за общинската 

собственост. 

Чл. 24. (1) Право на ползване по  чл. 23 може да се учреди в полза на заявителите, когато: 

1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус 2,5 км; 

2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, 

ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съсед-

ния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е 

поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда; 

3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района от органите на Българска-

та агенция по безопасност на храните. 

(2) Алинея 1, т. 1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно нектароотделяне - акациеви, 

липови гори и масиви, засети с културни медоносни видове. 

Чл. 25.  При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин се изда-

ва от кмета в деня на подаване на молбата при наличие на изискванията на чл. 13, ал. 1, а за поземлените имоти в 

горски територии - по реда на Закона  за горите. 

Чл. 26. Постоянни и временни пчелини не се устройват на: 

1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заве-

дения; 

2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни 

пчелни майки и резерватни пчелини; 

3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на 

племенни пчелни майки; 

4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната; 

5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, тер-

моелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и уго-

ителни стопанства. 

Чл. 27. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на по-

вече от 100 м от републиканската пътна мрежа. 

Чл. 28. За опрашване на земеделски култури земеделският производител заплаща на съответния пчелар ус-

лугата по договаряне. 

 

РАЗДЕЛ V 

КОНТРОЛ  И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.29. Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на Община Рила, кметовете на населени места 

или упълномощените от тях длъжностни лица.  

Чл.30.  Контролните органи по чл. 29 извършват проверка по сигнали и жалби от граждани за нарушения по 

смисъла на настоящата Наредба, само след като същите бъдат подадени писмено и заведени в център за 

административно обслужване на Община Рила.  При устно подаване на жалба се съставя съответния протокол. 

Чл.31. (1) Нарушенията на разпоредбите на тази Наредба се констатират с констативен протокол, еднократно 

предписание с фиксиран срок за изпълнение или акт за установяване на извършено административно нарушение. 

Актовете за установяване на административно нарушение, предписанията и констативните протоколи се съставят от 
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Кмета на Общината, кметовете на кметства и упълномощени от Кмета на общината длъжностни лица от състава на 

общинската администрация.  

(2) Установяването на административните нарушения, издаването на наказателни постановления, 

обжалването и изменението на същите се извършват по реда на ЗАНН.  

(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно 

лице.  

Чл.32. (1) В случаите в които  се установи, че се  осъществява  животновъдна дейност без регистрация по чл. 

137 от ЗВМД, длъжностните лица,  изпращат  сигнала ведно с  копие от констативният протокол на  ОДБХ - Кюс-

тендил по компетентност. 

(2) При констатиране на престъпление, преписката се изпраща на Районна прокуратура.  

Чл.33.(1) . Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са 

извършили административни нарушения в състояние на вменяемост. 

(2). Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са 

навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да 

ръководят постъпките си. 

(3)  За административни нарушения , извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и 

поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които 

съзнателно са допуснали извършването им. 

Чл.34.  При постъпил писмен сигнал или заявление за неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба, 

длъжностното лице/длъжностните лица по чл.28, извършва/т проверка(на място и по документи), в резултат от която 

се изготвя писмено предписание за отстраняване на нарушението в едномесечен срок. В случаите на отказ от страна 

на собственика, респективно ползвателя  на имота за извършване на проверка  се изисква съдействие на органите на 

Ру на МВР – Рила. 

Чл.35.  (1) На нарушителите на разпоредбите на настоящата наредба са налага  глоба от 50лв до 500лв., а 

при повторно нарушение от 150 до 1000лв. 

(2) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена 

санкция от 500 до 3000лв., а при повторно нарушение от 3000 до 5000лв. 

(3) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното 

постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.  

(4) Сумите събрани от глоби и имуществени санкции по влезлите в сила наказателни постановления 

постъпват в общинския бюджет. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. По смисъла на наредбата: 

1. „Животни" са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, други гръбначни и 

безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата 

природа. 

2. "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват жи-

вотни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории. 

3. "Селскостопански животни" са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни 

животни, зайци, птици, риби и пчелни семейства, отглеждани и развъждани със селскостопанска цел за 

производство на животински продукти, други селскостопански цели или за работа. 

4. "Собственик или ползвател на животновъден обект" е физическо или юридическо лице, което притежава 

документи, доказващи собствеността или правото на ползване на обекта. 

5. "Лично стопанство" е животновъден обект съгласно т. 47 от допълнителните разпоредби на Закона за 

животновъдството. 



6.     "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел добив на суровини и 

храни за лична употреба. 

7. "Нов животновъден обект" е обект, който за първи път се регистрира като такъв, за отглеждане на даден 

вид животни по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

8. "Обезвреждане" е всяка от следните операции: 

а) депониране (подземно); 

б) надземно изгаряне (инсинерация); 

в) директно изгаряне; 

г) преработване; 

9. "Епизоотично огнище" е мястото на пребиваване на източника на инфекция в тези предели и територии, 

при които е възможно предаване на инфекциозни и паразитни агенти на възприемчивите животни. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление  и местната 

администрация , чл. 133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност  

§ 2. Настоящата  Наредба е приета с Решение №..........................................на Общински съвет при Община 

Рила. 
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Приложение №1 

 

МЕСТА ЗА СЪБИРАНЕ И УЛИЦИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ  ЗА ПАША 

ОПРЕДЕЛЕНИ  ПО ЗЕМЛИЩА ОТ ОБЩИНА РИЛА 

 

І. Град Рила 

1. Места за събиране на животни, преди извеждане за паша, както следва: 

 Квартал “Спротива” над къщата на Димитър Тасев – 1брой 

 Квартал “Стадиона”, на пресечката на ул. “цар Калоян” и ул.”Петко войвода”                (при чешмата)  - 1брой 

 На улица “Димо Хаджидимов”,  срещу къщата на Димитър Коларски- 1брой 

 Квартал “Рилица” до къщата на Николай Давидков на завоя за м. “Ступец” - 1брой 

 

1. Улици  за извеждане на животни  за паша, както следва: 

 ул. “цар Калоян”, 

 ул.”Петко войвода”,   

 ул. “Димо Хаджидимов”, 

 ул.”Орлица” 

 ул.”Рилица” 

 ул.”Свети Георги” 

 ул.”Подгорица” 

 ул.”Света Варвара” 

 

ІІ. Село Смочево 

1. Места за събиране на животни, преди извеждане за паша, както следва: 

 Пресечката на ул.”Отец Паисий” и ул.”Рила планина”- 1брой 

 На ул.”Иван Китанов”- 1брой 

2. Улици  за извеждане на животни  за паша, както следва: 

 ул.”Иван Китанов” 

 ул.”Рила планина” 

 ул.”Инж. Сотиров” 

 

ІІ. Село Пастра      

1. Улица за извеждане на животни  за паша, както следва: 

 Пътя от кметство село Пастра до изхода на селото, имот общинска собственост с кад. № 55539.100.902 

 

 

/ 


