ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ
Препис!

РЕШЕНИЕ № 106
28.09.2009 г.
/Протокол № 10/

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет
РЕШИ:
Изменя и допълва Наредба № 15 от 07.06.2004 г.
за
регистрация и отглеждане на селскостопански животни в община
Етрополе, приета с Решение № 62/07.06.2004 г., протокол № 11 на
Общинския съвет - Етрополе, както следва :
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения :
Създава се нова алинея 4-та:
„4. Определят се изискванията към местоположението на
стопанските сгради за отглеждане на животни ”.
§ 2. Създава се нов чл. 3:
„Чл. 3. /1/ Разпоредбите на наредбата включват и комплекс от
мерки за извършване на епизоотичен контрол.
/2/ Определят се административните наказания, размерът на
глобите, които се налагат на нарушителите на тази наредба.
/3/ При отглеждане на домашни животни в количество поголямо от необходимото за задоволяване на собствени нужди
/търговски цели/, важат изискванията на Наредба № 7 за
хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и
редът за определяне на хигиенно-защитните зони.
/4/ Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за
всички физически и юридически лица, които живеят, временно
пребивават или управлението на които е на територията на община
Етрополе.”
§ 3. В Чл. 13 текстът „на букаите или на самарите” се заменя с
„чрез поставяне на микрочипове.”
§ 4. Създава се нов чл. 20а:
„Чл. 20а. В градския район извън централната градска зона се
забранява отглеждане на животни и птици над посочената бройка ”.
§ 5. Създава се нов чл. 20б:
„Чл. 20б. В извън регулационните райони отглеждането на
всички видове животни се разрешава от административните органи
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/ДВСК, РВЛ, РИОСВ, РИОКОЗ/ и в съответствие с изискванията на
Наредба № 7 на МЗ при отстояние и брой, отговарящи на
хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и
други законови и подзаконови нормативни актове ” .
§ 6. Създава се нов чл. 20в:
„Чл. 20в. Отглеждането на пчелни семейства да става в
съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството,
извършена задължителна регистрация в общината.”
§ 7. В чл. 29 текстът „ , които не са оседлани и са без букаи” се
отменя.
§ 8. Създава се нов чл. 41:
„Чл. 41 /1/ Забранява се складиране, сушене, балиране и други
действия с храни /сено, люцерна и др./ за селскостопански животни
извън границите на личните имоти.
/2/ Забранява се отглеждането на свине и други
селскостопански животни на депото за битови отпадъци.
/3/ Забранява се клането на животни за собствени нужди на
домакинствата на уличните платна, тротоари, зелени площи и др.
обществени места”.
§ 9. В чл. 42 текстът „в първа, втора и трета зона” се заменя с
„във всички зони”.
§ 10. Създава се нов чл. 42а:
„Чл. 42а. Задължават се собствениците на животни
ежемесечно да дезинфекцират помещенията, периодично да
правят дератизация /унищожаване на вредни гризачи/, девастация
/борба с паразитните болести/, дезодорация /неутрализация на
неприятните миризми/ с препарати, разрешени от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.”
§ 11. Създава се нов чл. 50:
„Чл. 50 /1/ Забранява се пашата на селскостопански животни
на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни
заведения, крайблокови пространства, сметоразтоварища и във
вилните зони.
/2/ Забранява се изграждането на съоръжения за временно
лагеруване и почивка на селскостопански животни върху зелени
площи и други площи общинска или държавна собственост в
строителните граници на населените места.”
§ 12. Създава се раздел нов раздел седми „Изисквания за
изграждане на селскостопанските сгради ”:
Чл. 50а /1/ Отглеждането на селскостопанските животни да се
извършва в стопански сгради и постройки, съгласно определените
норми, както следва :
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1. Три метра от дворищно-регулационната линия, при
условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел,
включени в канализацията.
2. Шест метра от жилищните сгради, находящи се в дворното
място, както и от сградите в съседните имоти.
/2/ Сградите и постройките трябва да отговарят на следните
изисквания :
1. Разрешен режим на застрояване на стопански постройки за
отглеждане на селскостопански животни.
2. Водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно
почистване и измиване.
3. Заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа.
4. Склад /помещение/ за фуражите.
5. При липса на канализационна мрежа и разрешение се
изгражда торище и изгребна яма в имота, отстоящи на три метра от
границата на имота.
/3/ При невъзможност за спазване на разстоянията по ал. 1, т.
1 и т.2 е необходимо нотариално заверена декларация за съгласие
от съответния/те / съсед/и/.
/4/ Стопанските сгради - обор, яхър и други да се изграждат,
разполагат и оборудват по предварително изготвен и одобрен
проект, така че да отговарят на зоохигиенните и ветеринарни
изисквания, както и на условията на Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ и да не замърсяват околните терени,
подпочвените и повърхностни води и въздуха”.
§ 13. Раздел седми става раздел осми и всички следващи
раздели сменят поредността си.
§ 14. Създава се нов чл. 62:
„Чл. 62. /1/ Контролни органи по смисъла на наредбата са:
кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица от
Общинска администрация, кметовете и кметските наместници на
населените места в общината.
/2/ В изпълнение на своите правомощия контролните органи
дават предписания за отстраняване на констатираните нередности,
като определят срок за отстраняването им.
/3/ При неизпълнение на дадените предписания, съгласно чл.
37 от ЗАНН, контролните органи съставят актове, въз основа на
които съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА се издават наказателни
постановления за глоби в размер до 5000 лв., а за еднолични
търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер до
50000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от
правото да се упражнява определена професия или дейност.
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/4/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването
и изпълнението на наказателните постановления става по реда на
Закона за административни нарушения и наказания / ЗАНН/.”
§ 15. В чл. 63 текстът „в размер от 50 до 100 лв.” се отменя.
§ 16. В чл. 64 текстът „е в размер от 100 до 200 лв.” се заменя
със „се удвоява.”
§ 17. В раздел единадесети „Допълнителни разпоредби” в §1
се създават нови точки - т. 5, т. 6 и т. 7:
„т. 5. „ Едри преживни животни ” са говеда и биволи.
т. 6. „Дребни преживни животни” са овце и кози.
т. 7. „Еднокопитни животни” са коне и магарета и техните
хибриди.”
§ 18. В раздел дванадесети „Преходни разпоредби” се правят
следните изменения :
1. В параграф втори текстът „1 януари 2005 година” се заменя
с „31.01.2010 г.”
2. В параграф трети текстът „1 януари 2005 година” се заменя
с „31.01.2010 г.”
§ 19. В раздел тринадесети „Заключителни разпоредби” в
параграф четвърти се добавя текстът „Наредба № 7 на МЗ”.

Изготвил: /п/
/Стефка Хикова/

Вярно:
/СХ

Председател на ОбС: /п/
/д-р Цено Глогов/

