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РАЗДЕЛ  I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1/1/ Тази наредба урежда реда и условията при отглеждане на селскостопански 
животни, птици и пчелни семейства на територията на община Якимово 

/2/Наредбата урежда правилата и задълженията на юридическите и физическите 
лица в процеса на управлениуе на дейностите свързани с отглеждането на животни , 
птици и пчелни семейства със стопанска , спортна , научна и любителска цел  на 
територията на община Якимово 

/3/Наредбата урежда глобите и санкциите при нарушаване на фиксираните в нея  
правила и норми 

 

РАЗДЕЛ  II 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА И КМЕТОВЕТЕ НА 
НАСЕЛЕНИ ТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЯКИМОВО 
Чл.3(1)Кмета на общината , кметовете на населени места или упълномощени от 
кмета на общината длъжностни лица осъществяват контрол при отглеждането на 
животни чрез: 

1.Контрол на допустимия брой животни отглеждани в населените места; 

2.Прилагането на екологосъобразни и хигиенни решения за  третиране на 
животинските отпадъци 

3.Изграждане и разполагане на личните  и помощни стопанства в и извън регулация 
4.Недопускане нарушаването на чистотата и хигиенните норми на живот на 
населението  в резултат на отглеждани селскостопански животни в населени места  
Чл.4 Кметът на общината , кметовете на кметства и  упълномощените  
длъжностни лица в общинска администрация оказват съдействие при извършване на 
съвместни проверки с органите на РИОКОЗ , РИОСВ,ОДБХ. 

Чл.5 Кметът на общината със заповед определя общински места за паша , 
маршрутите за придвижване на животните до тях, както и пунктовете за 
събирането им и местата за депониране на тора , когато това се прави извън 
собствените дворове или нивя. 

Чл.6 Кметът на общината определя място за загробване на трупове от умрели 
животни . То следва да се използва само в случайте, когато екарисажа в Шумен не 
работи . 

 

РАЗДЕЛ  III 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПСНСКИ 
ЖИВОТНИ И ПТИЦИ 
Чл.7Собствениците на животни са длъжни съгл.чл.149, ал.1 и чл.150 от ЗВМД да 
осигуряват условия за отглеждането им. 



 3

Чл.8 (1)Собствениците на селскостопански животни са длъжни да осигурят места в 
собствения си двор за временно съхранение на оборската тор/торохранилище/.Торта 
се изхвърля минимум два пъти в месеца , а през летния сезон веднъж 
седмично.Депонирането на торта се извършва извън регулация –на собствени 
земи/отдалечени от река или водоизточник / или на определени от кмета на общината 
места 
Чл. 9 В населените места без канализация отпадъчните води от животновъдните 
ферми трябва да се отвеждат в септична яма на разстояние 3м от уличната и 
дворищна регулация и 15м от кладенец. 

Чл.10 (1)Събирането на селскостопански животни на стада за извеждането им  на 
паша да става на места определени от кмета на населеното място. 

(2)Собственика на животните е длъжен при движението на животните да не 
замърсяват  с животински отпадъци улиците, тротоарите и местата  за 
обществено ползване 
Чл.11 Собствениците са длъжни редовно  да дезинфекцират  

Помещенията,а през летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и 
дератизация  

Чл.12   ЗАБРАНЯВА СЕ: 
1.Свободно да се пускат  селскостопански животни и птици в паркове, училища, 
детски градини, културни и здравни заведения и на местата допълнително забранени 
за паша от местните административни органи. 

2.Изхвърлянето на животински отпадъци в контейнерите за битови отпадъци 
3.Изхвърлянето и съхраняването на животински отпадъци върху общински терени и 
отвеждането на отпадъчни  води от животните   извън септични ями. 
4.Движението в населени места на животни без придружител 

5.Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни в населените места .В 
дните от седмицата , когато екарисажа не може да обслужи собственика и да 
извози трупа , тогава труповете се закарват на определеното от кмета на общината 
място за загробване на животните. 

РАЗДЕЛ IV 

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА ВИД И БРОЙ ОТГЛЕЖДАНИ ЖИВОТНИ 
Чл. 13 Според мястото на отглеждане на селскостопанските животни, 
територията на общината се районира както следва: 

1.Територия в регулация на населените места  
2.Територия извън регулация на населените места 

Чл.14 Разрешения брой отглеждани селскостопански животни,птици и пчелни 
семейства в урегулиран поземлен имот/УПИ/или реално обособена част от УПИ, при 
спазване на санитарно-хигиенните изисквания е както следва: 
1.Едър рогат добитък—до 10 броя с приплодите им до 18 месеца. 

2.Свине за угояване ---до 5 броя 
3.Свине майки----до 2 броя и техните приплоди до 2 месеца 
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4.Коне или магарета---до 2 броя и техните приплоди до 1(една)година 

5.Овце и кози –до 40 броя с техните приплоди до 12 месеца 
6.Птици на открито/в това число и кокошки носачки/ - до 50 бр. 

7.Зайци        ----до 30 броя и техните приплоди 
8.Пчелни семейства ---до 50  бр. 

Чл.15 Отглеждането на по- голям брой животни от указаната по-горе бройка става 
с писменото съгласие на съседите  от всички страни на имота и кмета на общината . 

Чл.16 На територията извън регулацията на населените места отглеждането на 
селскостопански животни/ брой, условия,отстояния/  се извършва при спазени 
изисквания на Наредба № 44 от 20.04.2006г.за ветеринарно-медицинските изисквания 
към животновъдните обектии другите подзаконови и законови нормативни актове. 

 
РАЗДЕЛ   V 

УСТРОЙВАНЕ НА ПЧЕЛИНИ ВЗАВИСИМОСТ ОТ РАЙОНА НА ОЛТГЛЕЖДАНЕ 
И РЕД, НАЧИН И УСЛОВИЧ НА ОТГЛЕЖДАНЕ  
Чл. 17 Собственици на пчелни семейства в 15 дневен срок от тяхното придобиване 
подават заявление в общината или в кметството на съответното населено място в 
което е разполижен пчелина и представят декларация /образец/от лицензиран 
ветеринарно-медицински специалист с отразен в нея регистрационен номер на 
пчелина 

Чл.18 В населените места на общината и вилните зони пчелините трябва да са на 
разстояние не по- малко от 5м от границите на съседа , ако входовете им са 
ориентирани към него, и не по- малко от 3м , ако входовете им не са с лице към към 
границите на съседния имот, при наличие на плътна ограда , висока над 2 м или 
когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2м под нивото на пчелина , 
пчелините могат да се настаняват и до самата ограда 

Чл. 19 При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на 
временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата .Временни пчелини 
се настаняват на места , отстоящи на повече от 300м от съседни пчелини и на 
повече от 100м от републиканската пътна мрежа . 

РАЗДЕЛ VI 

ПРАВИЛА И НОРМИ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО 
Чл. 20(1) Правилата и нормите по териториално и селищно устройство са цялостно 
уредени в ЗУТ и неговите подзаконови нормативни актове. 

(2)Сградите и постройките на застрояване /за отглеждане на селскостопански 
животни/да са на разстояние не по- малко от 3 м от вътрешните регулационни линии 

Чл.21 Когато сградата е на самата граница е необходима задължително подписана 
декларация от съседа 

Чл.22 Стопанските сгради в селата се изграждат на височина до 5,5м над  
прилежащия терен и до 8,5м до най- високата част на покрива 
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Чл.23 Второстепенните постройки в жилищната зона да са с височина до 2,5м над 
прилежащия терен и до 3м до най-високата част на покрива.Когато постройките се 
разполагат на вътрешна регулационна линия най-високата част на покрива при 
калканната стена може да има височина до 3,6м. 

РАЗДЕЛ   VII 

Чл.24 При подадени писмени сигнали за нарушения по настоящата наредба в 
съсобствен имот или в етажна собственост се извършва проверка от комисия от 
общинската администрация , а когато се налага и съвместно с експерти от ОБДХ , в 
присъствие на извършителя. 
Чл.25 Лицата нарушили разпоредбата на тази наредба, както и лицата допуснали 
извършването на такива нарушения се наказват с глоба в размер от 50  до 200 лева, а 
при повторно нарушение от 100 до 500 лева. 

Чл. 26 Нарушенията на наредбата се установяват с актове съставени от 
длъжностни лица определени със заповед на кмета на общината 

Чл.27 Въз основа на създадените актове кмета на общината издава наказателни 
постановления 

Чл.28  Установяването  на нарушенията ,издаването, обжалването и изпълнението 
на наказателните постановления се извършват по реда предвиден по Закона за 
административните нарушения и наказания 
Чл.29 Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизането в 
сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение 
от същия вид. 

 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§1 Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета и упълномощени от него лица 

§2 Тази Наредба се приема на основание на : 

 Закона за ветеринарно-медицинската дейност/ЗВМД/ и правилника за неговото 
прилагане/ППЗВМД/ 

 Закона за административните нарушения и наказания 
 Закона за пчеларството 
 Чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната  администрация 
 Закона за устройство на територията /ЗУТ/ 

§3 Наредбата може да бъде изменена , допълнена или отменена с решение на 
Общинския съвет  при община  Якимово 
§4 Тази Наредба актуализира предишната Наредба за отглеждане на домашни 
животни приета с решение № 256 от 30.06.2013г. 
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