НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ
ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Раздел първи. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл. 1. С тази Наредба се определят редът и условията за отглеждане на домашни
животни за лични нужди на територията на община Ботевград.
Чл. 2. Определят се административните наказания и размерът на глобите, които
се налагат на нарушителите на тази Наредба.
Раздел втори. РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД.
Чл. 3. Животните се отглеждат и използват по начин, съответстващ на тяхното
развитие и предназначение, съобразен с физиологичните им нужди и екологичните
изисквания.
Чл. 4. Гражданите могат да отглеждат животни и птици в разрешените зони на
територията на общината в подходящи помещения, при спазване на ветеринарносанитарните, зоохигиенните норми и изискванията към местоположението на
стопанските сгради за животни и птици и обема на животновъдната дейност.
Чл.5. Забранява се:
(1) Отглеждането на домашни животни в жилищните блокове и пространствата
около тях с изключение на кучета, котки, пойни птички и декоративни животни.
(2) Отглеждането на животни, включително на котки и кучета, в болнични,
детски и учебно-възпитателни заведения.
(3) Прекарването на домашни животни през градската зона и централната част на
селата.
Раздел трети. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА
СТОПАНСКИТЕ СГРАДИ ЗА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ И ОБЕМА НА
ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ.
Чл.6. Изискванията за местоположението на стопанските сгради за отглеждане на
животни и птици и обема на животновъдната дейност се отнасят за парцелите на
жилищните зони на гр. Ботевград и селата от Ботевградска община.
Чл.7. (1) Забранява се отглеждането на едри преживни животни и еднокопитни
животни в регулационните граници на гр.Ботевград.
(2) Отглеждането на дребни преживни животни, свине, зайци и птици се допуска
в сградите и постройките на допълващото застрояване, които са предназначени за
стопанска дейност.
Чл.8. 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. 9. (1) Минималните отстояния на стопанските сгради са както следва:
1.
От жилищна сграда в съседен парцел – 8 метра;
2.
От регулационна линия със съседен парцел – 3 метра;
3.
От жилищна сграда в съсобствен парцел - 8 метра;
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4.
При нотариално заверено съгласие на съсобствениците – до 3 метра от
съсобствената сграда.
(2) При нотариално заверено съгласие на собствениците на съседни парцели се
допуска намаляване на отстоянията по т.1 и т.2 от предходната алинея.
(3) 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. При съсобствен парцел или сграда събиране на оборската тор се допуска само при
нотариално заверено съгласие на съсобственика.
Чл.10. Обема на животновъдната дейност в стопанските постройки на физически
лица, в които се отглеждат животни за лични нужди е както следва:
(1) В един парцел за гр. Ботевград:
1. Дребни преживни животни – 2 бр. с приплодите
2. Свине майки – 1 бр. с приплодите при наличие на връзка на стопанската
постройка с канализацията
3. Свине за угояване – по 1 бр. на домакинство при наличие на връзка на
стопанската постройка с канализацията
4. Зайци и други животни, отглеждани за ценни кожи – до 10 бр.
5. Птици – до 10 бр.
(2) В един парцел за вилните зони и всички села в Община Ботевград:
1. Три броя едро преживно животно и приплодите му до едногодишна възраст;
2. Три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
3. Дребни преживни животни – 15 бр.
4. Свине майки – 3 бр. с приплодите при наличие на връзка на стопанската
постройка с канализацията
5. Свине за угояване – по 3 бр. на домакинство при наличие на връзка на
стопанската постройка с канализацията
6. Зайци и други животни, отглеждани за ценни кожи – до 50 бр.
7. Птици – до 50 бр.
Чл. 11. (1) Собствениците на домашни животни 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 да почисти замърсеното място.
Чл.12. Собствениците са задължени да почистват ежедневно на животните, като
не се допуска замърсяване с течни и твърди отпадъци и да осигуряват ежеседмично
изхвърляне на оборския тор на определените за целта места.Оборския тор да се събира в
затворени полиетиленови чували и да се извозва на определените за целта места когато
количеството надвиши 0,5 куб.м.
Чл.13. Кметове и кметски наместници на населените места определят места за
организирано депониране на оборския тор.
Чл.14. Трасетата за преминаване на животни през населените места се определят
чрез заповеди на кмета на общината за град Ботевград, кметовете и кметски наместници
за населените места и са задължителни за спазване от собствениците на животни.
Чл.15. Забранява се придвижване на едри преживни животни (ЕПЖ), дребни
преживни животни (ДПЖ) и свине без идентификация в населените и извън населените
места на територията на община Ботевград.
Чл.16. Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с
разпоредбите на Закона за пчеларството.
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Раздел четвърти. КОНТРОЛ И САНКЦИИ.
Чл.17 (1) Контролът по настоящата Наредба се извършва от Кмета на Община
Ботевград, кметовете и кметски наместници на населените места, Началника на РУ на
МВР гр.Ботевград, специализираните ветеринарно-медицински органи и други лица
определени от Кмета на Общината.
(2) Административните нарушения се установяват с актове на гл. експерт „ЕООС”
или гл. експерт „ ЕООС и СС” на общината и/или инспекторите по обществения ред
и/или технически организатор обществен ред и/или органите на РУ на МВР гр.Ботевград
за нарушения, извършени на територията на гр. Ботевград.
(3) Когато административните нарушения са извършени на територията на дадено
кметство или кметско наместничество, нарушението се установява с акт на кмета на
съответното кметство или с акт на кметски наместник на съответното кметско
наместничество и/или органите на РУ на МВР гр.Ботевград.
(4) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или
упълномощени от него длъжностни лица.
(5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН..
Чл.18 (1) За установено нарушение по чл.4, чл.7 и чл.8 от настоящата Наредба се
налага глоба от 500 до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение глобата се удвоява.
Чл.19. (1) За установено нарушение по чл.5, чл.9,чл.10, чл.11, чл.12, чл.14, чл.15
настоящата Наредба се налага глоба от 250 до 500 лв.
(2) При повторно нарушение глобата се удвоява.
Чл.20. (1) Животни, пуснати безстопанствено в имоти, представляващи
публична и/или частна общинска собственост / зелени площи, алеи, градинки,
паркове, околоблокови пространства и др./ в нарушение на законни разпоредби,
когато е собственост на гражданин или на неизвестно лице, се задържа от съответните
компетентни органи.
(2) Когато животните не бъдат потърсени в 10-дневен срок от задържането или
ако в 7-дневен срок от уведомяването собственикът не заплати разноските по
храненето и гледането на животните и дължимото обезщетение за причинени вреди,
последните се продават от общината на държавна или кооперативна или частна
стопанска организация, която има право да купува животни от такъв вид и категория,
или на публична продан.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§. 1. По смисъла на Наредбата
1. «Едри преживни животни» са: говеда и биволи
2. «Дребни преживни животни» са: овце и кози
3. «Еднокопитни животни» са: коне, магарета и техните хибриди
4. «Птици» са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби, яребици, пъпъдъци, токачки,
пауни и фазани,отглеждани в затворени помещения и в кафези, с търговска или
нетърговски цел, или с развъдна цел
5. По смисъла на тази наредба нарушението е повторно, ако е извършено в едногодишен
срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание
за същия вид нарушение.
§. 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.8 от Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна
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защита на селищната среда и е приета с решение на Общински съвет Ботевград №171 от
29.07.2010 година.
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