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На основание чл. 26, ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове 
проектът на Наредбата, ведно с мотивите към него, е публикуван на интернет 
страницата на община Крушари http://www.krushari.bq в секция „Проект на 
нормативни актове“.

В 30-дневен срок от публикуването му всички заинтересовани лица могат да 
изпращат мнения, становища и препоръки на електронната поща на община 
Крушари krushari@dobrich.net или в Звеното за административно обслужване с 
адрес - с. Крушари, ул. “Девети септември“ № 3-А.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на 
обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост 
и околната среда на територията на Община Крушари

1. Причини, които налагат приемането:

Измененията, които се предлагат, са свързани с промени в нормативен акт 
от по-висока степен, а именно Закона за ветеринарномедицинската дейност, 
изменен и допълнен с ДВ, бр.51 от 05.06.2020г. и Наредба № 44 от 20 април 
2006 година за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 
обекти, изменена и допълнена с ДВ, бр.5 от 17.01.2020г. Към настоящия момент 
липсва нормативен акт от местно значение, който да урежда реда, условията и 
начина на отглеждане на селскостопански животни на територията на общината.

2. Целите, които се поставят:
Проектът на наредбата цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид 

селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на 
населените места на територията на Община Крушари/регламентиране на 
основни права и задължения на собствениците при отглеждането на 
селскостопанските животни и спазване на правилата и нормативите за 
устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания. Целта е да се 
създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, 
хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и 
здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от 
страна на местната администрация и териториалните държавни органи за 
спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи
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отношенията в сферата на животновъдството. Постигане публичност и 
прозрачност на информацията. През последните месеци зачестиха сигналите от 
граждани и кметове и кметски наместници на населени места, отнасящи се до 
отглеждането на селскостопански животни, както и замърсяването на улиците и 
прилежащи площи с оборски тор. Липсата на ясна и подробна правна уредба за 
извършването на тази дейност в много случаи води до конфликти между частния 
и обществения интерес. С цел запазване на баланса между обществения и 
частния интерес е необходимо регламентирането на правила и изисквания, 
касаещи отглеждането на селскостопански животни за стопански цели и за лични 
нужди. Прецизирането на изискванията към лицата, които отглеждат 
селскостопански животни за лични и за стопански нужди цели да гарантира 
опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат такива 
животни, и не на последно място -  спокойствието на жителите на населените 
места.

3. Финансови средства, необходими за прилагане на изменението в 
Наредбата.

За прилагане на изменението в Наредбата за обема на животновъдната 
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животнина територията на 
община Крушари не са необходими допълнителни финансови средства от 
бюджета на общината, нито ангажиране на допълнителен човешки ресурс.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови 
такива:

С приемането на промени в Наредбата ще се постигне обективност, 
прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност 
и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на 
животни ще спомогне за подобряване на контрола върху отглеждането на 
селскостопански животни, както и за предотвратяване на нерегламентирано 
изхвърляне на животински отпадъци и подобряване хигиенните условия в 
населените места на територията на общината

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба №1 е в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното 
самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 
материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз/EC/, Регламенти и 
Директиви, относими към материята. Проектът е съобразен с принципите на 
ветеринарното законодателство на ЕС и на Световната организация за 
здравеопазване на животните /СОЗЖ/

ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на 
обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост 
и околната среда на територията на Община Крушари

§1. Създава се глава пет „а“ с чл. 62а и чл.62б



„Глава пет „а“
Отглеждане на селскостопански животни

Чл. 62а.
(1) Физическите и юридическите лица могат да отглеждат селскостопански 
животни на територията на община Крушари.
(2) При отглеждане на селскостопански животни, собствениците и ползвателите 
на животновъдните обекти са длъжни да спазват изискванията на:

- Закона за ветеринарномедицинската дейност;
- Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания 

към животновъдните обекти;
- Наредби за хуманно отношение съгласно вида и категорията на заявените 

животни за отглеждане;
- Наредба № 40 от 02.12.2008 г. за условията за отглеждане на 

селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески 
особености.
(3) В обекти на физически лица, находящи се в границите на населените места 
на територията на общината, предназначени за отглеждане на животни за лични 
нужди, допустимият брой животни е както следва:

- За населените места на територията на общината:
1. едър рогат добитък - до 3 крави и техните приплоди до 1 (една) година;
2. свине за угояване до 3 бр.;
3. свине майки до 2 бр. и техните приплоди до 2 (два) месеца;
4. коне и магарета до 3 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
5. овце и кози до 7 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
6. възрастни птици независимо от вида до 50 бр.;
7. бройлери и подрастващи птици независимо от вида до 50 бройлера;
8. зайкини с приплодите до 10 бр.

(4) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел е разрешено 
извън строителните граници и в населените места на територията на общината, 
при отстояния, условия и брой отговарящи на изискванията на действащото 
законодателство.
(5) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с 
разпоредбите на Закона за пчеларството.

Чл. 626. Забранява се:
1. Отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия, 

неотговарящи на изискванията на действащото законодателство.
2. Отглеждането на животни и птици по терасите на всички жилищни сгради, 

в избените, таванските помещения и входовете на жилищни сгради, с 
изключение на еднофамилните.

3. Отглеждането на животни и птици в жилищни сгради след установяване от 
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 населените места в общината, както и 
оставянето им без надзор в обхвата на пътя.

5. Събирането на селскостопански животни на стада и пускането им на паша 
по зелените площи, детските и учебни заведения в границата на населените 
места.



6. Въвеждане на животни в търговски обекти и на обществени места.
7. Провеждане на борби(игри) с животни със залагания.
8. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за ТБО и върху площи общинска 

или държавна собственост в границите на населените места.
9. Отглеждането на селскостопански животни в централната градска зона.
10. Отглеждането на животни в съсобствени парцели, без писменото 

съгласие на всички съсобственици.
11. Изхвърлянето на труповете на умрели селскостопански. Същите да се 

загробват в трупосъбирателни пунктове или ями, изградени върху терени извън 
територията на населените места и определени от кмета на общината или кмета 
на кметството.

§2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.


