Приложение 1
НАРЕДБА
за отглеждане на животни в Община Сопот
Раздел І
Общи разпоредби
Чл.1 С тази Наредба се определят реда, начина и условията за отглеждане на
селскостопански животни/ впрегатни, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици/,
както и на домашни животни със стопанска, спортна, научна и любителска цел, с
изключение на кучета, които са обект на друга наредба.
Чл.2 Според мястото на отглеждане, територията на Общината се районира както
следва:
1. градски район – територията на град Сопот, включена в застроителнорегулационния план, разделен на три зони:
първа зона – идеален център, ограничен от улиците “Мир”, “Димчо Дебелянов”, “Иван
Луизов”, “Стара планина”, площад “Възраждане” и прилежащите към него имоти, “Поп
Еньо Николов” и “Иван Вазов”;
втора зона – широк център, ограничен от улиците “Христо Ботев”, “Георги
Бенковски”, “Дякон Викентий”, “Хаджи Гьока Павлов”, “Стара планина”, “Зли пролез”,
“Ставри Костов”, “Калис Луков”и “Ганчо Попниколов”;
трета зона – останалата част от градския район.
2. селски район – територията на село Анево, включена в застроителнорегулационния план.
3. територията извън регулацията на населените места.
Раздел І І
Допустими норми за брой и вид на отглежданите животни в зависимост от района на
отглеждане и ред, начин и условия на отглеждане
Чл.3 (1) Разрешава се отглеждането на селскостопански животни в парцели, в
т.ч.и съсобствени по райони както следва:
1.в градския район:
1.1 в първа зона ( идеален център) – не се допуска отглеждане на селскостопански
животни;
1.2 във втора зона( широк център) :
а/ едър рогат добитък – до 1бр. и неговите приплоди до 1/една/ година;
б/ свине за угояване – до 2 броя;
в/ свине майки – до един бр. и нейните приплоди до 2/два/ месеца;
г/ коне и магарета – общо до 2/два/бр. и техните приплоди до 1/една/ година;
д/ овце и кози – общо до 3 бр. и техните приплоди до 1/една/ година;
е/ птици на открито – до 20 бр.;
ж/ птици в клетка – 50 бр.;
з/ зайци – до 10 бр. и техните приплоди;
1.3 в трета зона ( останалата част от градския район):
а/ едър рогат добитък – до 2 бр. и техните приплоди до 1/една/ година;
б/ свине за угояване – до 3 бр.;
в/ свине майки – до 2 бр.и техните приплоди до 2/два/ месеца;
г/ коне и магарета – общо до 3 бр. и техните приплоди до 1/една/ година;
д/ овце и кози – общо до 5 бр. и техните приплоди до 1 /една/ година;
е/ птици на открито – до 30 бр.;
ж/ птици в клетка - до 60 бр.;
з/ зайци – до 30 бр. и техните приплоди.

2. в селския район
/ едър рогат добитък – до 2 бр. и техните приплоди до 1/една/ година;
б/ свине за угояване – до 3 бр.;
в/ свине майки – до 2 бр.и техните приплоди до 2/два/ месеца;
г/ коне и магарета – общо до 3 бр. и техните приплоди до 1/една/ година;
д/ овце и кози – общо до 5 бр. и техните приплоди до 1 /една/ година;
е/ птици на открито – до 30 бр.;
ж/ птици в клетка - до 60 бр.;
з/ зайци – до 30 бр. и техните приплоди.
(2)На територията извън регулацията на населените места се разрешава отглеждането
на селскостопански животни при отстояния, условия и брой отговарящи на Наредба
№7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и другите
законови и подзаконови нормативни актове.
Чл.4 Във всички райони се разрешава отглеждането на декоративни птици и риби
и други домашни животни, освен ако за същото не се изисква специално разрешение,
съгласно действащата законова и подзаконова нормативна база.
Чл.5 Отглеждането на пчели и пчелни семейства става съгласно разпоредбите на
Закона за пчеларството.
Чл.6 Собственици на селскостопански животни регистрират по кметства вида,
пола и броя на притежаваните от тях животни и настъпили промени в числеността им в
срок до 3 /три/ работни дни за новозакупени животни и до 30 дни за новородени
животни.
Чл.7 Месторазположението и изграждането на сгради за отглеждане на животни
да е съобразено с нормативните изисквания на Закона за устройство на територията и
другите законови и подзаконови нормативни разпоредби.
Чл.8 (1) Отглеждането на селскостопански животни да се извършва в сгради и
постройки отговарящи на следните ветеринаро – санитарни и хигиенни норми:
1. водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване, измиване и
дезинфекция;
2. дворове, позволяващи лесно механично почистване и измиване.
(2) Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа става с изричното
разрешение на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД.
(3) При липса на канализационна мрежа или разрешение по ал.2 се изгражда торище
или изгребна яма с циментирана основа с наклон за отцеждане на тора.
(4) Торовата маса се събира ежедневно само в съоръжения по ал.3, като същите
периодично се почистват, а торовата маса се извозва и използва по начин,
непозволяващ замърсяване на околната среда.
(5) Собствениците се задължават да поддържат помещенията и прилежащите към тях
дворове и терени чисти, в добро ветеринаро-санитарно състояние и двукратно месечно
да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите.
Чл.9 Забранява се:
1.отглеждането на селскостопански животни в постройки и условия неотговарящи на
изискванията на чл.7 и чл.8 от тази Наредба.
2.отглеждането на животни ( с изключение на декоративни такива) по терасите на
всички жилищни сгради, в избените, тавански помещения и входовете на жилищните
сгради с изключение на еднофамилните.
3.отглеждането на животни в жилищни сгради след установяване от компетентните
органи, че същите пречат на живущите в жилищната сграда.
4. пускането на паша на селскостопанските животни в регулационно застроителните
граници на гр. Сопот и с.Анево.
5.воденето на селскостопанските животни извън определените за това маршрути и
покрай детски, учебни и лечебни заведения.

6. събирането на селскостопански животни на стада в регулационно застроителните
граници на населените места.
7. изграждане на временни съоръжения за почивка на селскостопански животни върху
площи общинска или държавна собственост в регулационно застроителните граници на
населените места.
8. изхранването на животни с нестерилизирани кухненски , битови и други отпадъци.
9.отглеждането на животни на сметища и торища.
10. изхвърлянето на торова маса в съдовете за ТБО и върху площи общинска или
държавна собственост в регулационно застроителните граници на населените места.
11.отглеждането на селскостопански животни в междублоковите пространства.
12. отглеждането на животни в съсобствени парцели без писменото съгласие на всички
съсобственици.
13.преминаването на селскостопански животни през първа зона на градския район и
през междублоковите пространства.
Чл.10. (1)Събирането на селскостопански животни на стада да става на
определените от кмета на общината и кмета на кметството места извън регулацията на
населените места и на отстояния съгласно Наредба №7 за хигиенните изисквания за
здравна защита на селищната среда.
(2) Довеждането на селскостопански животни до местата за събирането им на стада и
отвеждането им до районите за паша става по определените от кмета на общината и кмета
на кметството маршрути.
Чл.11 Труповете на умрели селскостопански животни се предават на екарисаж
или се загробват в трупосъбирателни пунктове или ями, изградени върху терени извън
територията на населените места и определените от кмета на общината и кмета на
кметството.
Раздел ІІ
Контрол и административно – наказателни разпоредби
Чл.12 Контролът по настоящата Наредба се осъществява от длъжностни лица от
Община Сопот, упълномощени от кмета на Общината.
Чл.13 Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните
лица на общината, определени със заповед на Кмета на Общината, органите на РПУКарлово и Държавно лесничейство- Карлово.
Чл.14 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението
на наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл.15 За нарушения на тази Наредба се налага глоба с наказателно постановление
в размер от 50 до 250 лева, а при повторно от 100 до 500 лева.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1 Настоящата Наредба е приета от Общински съвет при Община Сопот на основание
Закона за ветеринарно - медицинската дейност и Наредба №7 за хигиенните изисквания за
здравна защита на селищната среда, във връзка с чл.22 ал.1 от ЗМСМА, с решение № 122
взето с протокол № 21 от 30.09.2004год.
§ 2 Наредбата влиза в сила от 01.04.2005год.

