НАРЕДБА
за
ЕДИНЕН РЕЖИМ ЗА ЗОНИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАСТРОЯВАНЕ
НА СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
(приета с Решение № 190/28.10.2004 г. от Общински съвет - Лясковец,
изм. и доп. с Решение № 78/29.03.2012 г., изм. и доп. с Решение № 613/28.05.2015 г.)

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Наредбата регламентира реда и условията за ползване и застрояване
със стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на
община Лясковец, както и взаимоотношенията между общинската администрация,
Районна ветеринарно-медицинска служба и собствениците на животни.
(2) Животни по смисъла на член 1, ал. 1 са:
1. еднокопитни и двукопитни животни от всякакъв вид, питомни и диви зайци,
домашни и диви птици;
2. луксозни птици, папагали от различни видове, животни за ценни кожи, кучета
и котки;
3. пчели;
4. риби.
(3) Не се считат за животни по смисъла на ал.1 животни от циркове,
зоологически градини, на предприятия за търговия с такива животни, менажерии и
други подобни, екзотични животни изобщо, пощенски гълъби, горски птици и
лабораторни животни.
Раздел II
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Чл. 2. (1) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за
такъв, е отговорен за неговото здравословно състояние.
(2) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е
длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените
му нужди според вида и породата му, а именно:
1. да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите
физиологични нужди;
2. да му осигурява необходимото пространство и движение;
3. да осъществява контрол върху поведението на животното извън дома си;
4. да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване.
(3) Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако:
1. условията, посочени в ал. 2 от този член, не са изпълнени;
2. въпреки създадените условия по ал. 2, животното не може да се приспособи
към тях.
Чл. 3. (1) Придобиването на животно домашен любимец се удостоверява:
1. с договор за покупко-продажба от търговски обект, лицензиран, респективно
нелицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица;
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2. с договор за дарение от лицензиран развъждач, респективно нелицензиран
развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица;
3. с набора митнически документи при внос от чужбина;
4.
посредством регистрационните документи при придобиване на
безстопанствено животно от улицата.
(2) Забранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 год.
без писмено съгласие на родителите или настойниците им.
Чл. 4. (1) (изм. и доп. с Решение № 613/28.05.2015 г.) Собствениците декларират в
кметствата на населените места и Община Лясковец придобиването на домашни
животни, без кучета в срок до 3 работни дни за новозакупени животни и до 30 дни за
новородените животни.
(2) Собствениците регистрират всички видове животни домашни любимци, без
кучета в Районната ветеринарномедицинска служба или при лицензиран ветеринарен
лекар. При регистрация на кучета се заверява ветеринарномедицинския паспорт.
(3) Регистрацията на представители на редки и застрашени видове животни като
домашни любимци се извършва и съгласно Закона за защита на природата и други
нормативни актове, действащи в тази област.
Чл. 4а. (1) (нов, с Решение № 613/28.05.2015 г.) Регистрацията на кучета е
двустепенна и включва ветеринаромедицинска и административна регистрация.
(2) Ветеринаромедицинската регистрация се извършва от държавните
ветеринарни органи или от лицензирани специалисти по ред, определен от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и правилника за неговото прилагане.
1. Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на
ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване
на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.
2. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на
куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като
представя документ за платена такса по Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно
чл. 9 от ЗМДТ, приета от Общински съвет-Лясковец.
3. При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или
микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на
административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и
индивидуален номер на животното.
от
4.
Ветеринарният
лекар
изпраща
ежемесечно
данните
ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и в общината.
5. Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския
паспорт и на манипулацията по поставяне на татуировката или микрочипа.
6. Регистрацията по чл. 6 ал. 1 се извършва в тримесечен срок от влизането в
сила на настоящата наредба.
(2) Административната регистрация се извършва:
а) за гр. Лясковец - от упълномощените със заповед на кмета на общината
служители.
б) за останалите населени места - от кметовете на кметства, при представяне на
следните документи:
1. Документи за ветеринаромедицинска регистрация (паспорт за кучета и
котки);
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2. Документ за платена такса по Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно
чл. 9 от ЗМДТ;
3. Лична карта на собственика – за физическите лица;
4. Документ за регистрация - за юридически лица.
(3) Въз основа на представените документи се извършва вписване в специален
регистър, който съдържа следните данни:
1. Име на собственика;
2. Данни за кучето според представените документи – име, възраст, порода,
пол, отличителни белези;
3. Цел на използване;
4. Постоянно местопребиваване;
5. Други, ако има такива.
(4) Въз основа на извършената регистрация се поставя специален печат във
ветеринаромедицинския паспорт с регистрационен номер.
(5) Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса се
извършва актуализация в регистъра в срок до 1 месец от настъпване на съответните
обстоятелства.
(6) При придобиване на куче с вече платена годишна такса, друга за същата
година не се заплаща от новият собственик.
Чл. 5. (1) Всеки собственик е длъжен:
1.
да отглежда животното домашен любимец по начин, изключващ
възможността за неконтролиран физически контакт с други лица;
2. да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена
или придобита нетърпимост едно към друго;
3. да отглежда животното домашен любимец при условия, намаляващи до
минимум възможността за агресивно поведение на животното;
4. да осигури условия и поведение на домашния любимец, не нарушаващи
спокойствието на гражданите.
(2) Забранява се отглеждането на животни - домашни любимци на открити
тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост и в общите и прилежащи
части на сградите в режим на етажна собственост без писменото съгласие на
живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание.
(3) При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба,
която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без
затруднения и да ляга в цялата си дължина. Ако движението на кучето е ограничено от
клетка или ограден вътрешен двор, размерите на ограденото пространство
задължително са:
1. за кучета с височина до 50 см - 6 кв. м за кучета с височина над 50 см - 9 кв. м.;
2. и в двата случая по т.1 късата страна на ограденото пространство не трябва да
е по-малка от две дължини на кучето или два метра.
3. За всяко друго допълнително куче, държано в същото оградено пространство,
се осигурява допълнително подова повърхност, съгласно горните изисквания.
4. Височината на ограждането се оразмерява така, че изправеното куче да не
достига горното ограничение с предните лапи или да не е по-малка от:
- за кучета с височина до 50 см - 1,6 м;
- за кучета с височина над 50 см - 2,0 м.
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(4) Собствениците на животни - домашни любимци, които ги използват за
размножаване, са длъжни:
1. да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им
характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на
потомството или на майката;
2. да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или
създава опасност за увреждане здравето на животното;
3. при раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия
за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата;
4. да осигури на отгледаните новородени животни домашни любимци дом и
стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от
родителите;
5. при отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към
развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към
нападение;
Чл. 6. (1) При присъствие на животно домашен любимец на обществено място
собственикът е длъжен:
1. да не оставя животното домашен любимец без надзор и намордник и да
осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му;
2. да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно
домашен любимец с други животни и хора;
3. да не допуска нарушаване на обществения ред от животното домашен
любимец;
4. да носи със себе си регистрационните документи.
5. да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец.
(2) Забранено е разхождането на животни:
1. на територията на детски градини и училища;
2. на територията на здравни заведения;
3. на територията на детски площадки;
(3) Собственикът на куче е длъжен:
1. да води кучето винаги и навсякъде само на повод и с намордник;
2. да го води винаги на повод не по-дълъг от 2 метра. Свободно пускане на
кучето е разрешено само на специално предвидени за целта места;
3. да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни;
4. при пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето на къс
повод и с намордник или в транспортен кафез.
Раздел III
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
Чл. 7. (1) В селата е разрешено отглеждане селскостопански животни от
всякакъв вид за лични нужди в отделни постройки, построени въз основа на
строително разрешение и другите строителни книжа съгласно действащите правила и
норми.
(2) В града и във вилните зони постройки на допълващо застрояване за
отглеждане на домашни животни могат да се изграждат по изключение само
съобразно единен за зоната режим на ползване и застрояване при условията на
настоящата наредба (приложение 1).
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(3) Отглеждането на домашни животни за промишлени цели да се извършва на
определени от Общината места извън жилищната зона на населените места.
(4) Забранява се държането и отглеждането на домашни животни и птици в
първа зона на града, в мазета, гаражи, веранди и тераси.
Чл. 8. (1) Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните
си дворове, се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните,
ветеринарно-санитарните, санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания,
правила и нормативи.
(2) Стопаните на селскостопански животни осигуряват места в своя двор за
временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор). Допуска се
депонирането на тора да се извършва и на собствени на домакинството места,
отстоящи на повече от 300 метра извън населеното място.
Чл. 9.
(1) Собствениците декларират в кметствата на населените места и
Община Лясковец придобиването на селскостопански животни в срок до 3 работни
дни за новозакупени животни и до 30 дни за новородените животни и всяка
календарна година в срок до 31 януари.
(2) Собствениците предоставят на ветеринарния лекар ветеринарномедицинско свидетелство за новозакупените животни в срок от три работни дни от
придобиването им, а за едрите преживни и еднокопитните – и свидетелство за
собственост, издадено от Кмета на населеното място.
(3) Собствениците се задължават да предоставят животните си за
идентификация, имунизация и диагностични изследвания в сроковете, определени в
профилактичната програма. Идентификацията и регистрацията на отглежданите
животни в частния сектор се извършва при спазване на следните наредби: НАРЕДБА №
4 от 08.01.1998г. за идентификация на едрите преживни животни, НАРЕДБА № 41
от12.11.2001г. за идентификация на дребните преживни животни (овце и кози),
НАРЕДБА № 28 от 19.07.2002г.за идентификация на свине и регистрация на
свиневъдните обекти; НАРЕДБА № 29 от 15.07.2003 г. за ветеринарно-санитарните
изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на свине и НАРЕДБА № 27 от
10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.
Чл. 10. (1) Животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на
Закона за устройство на територията и наредбите за неговото прилагане, Закона за
ветеринарно-медицинската дейност и правилника за неговото прилагане, Наредба №
7 от 25.05.1992 г. на Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за
здравна защита на селищната среда, Закона за животновъдството, чл.чл.215-227 от
Приложение към чл.2 от НАРЕДБА № 2 от 5.05.1987 г. за противопожарните
строително-технически норми.
(2) При разполагане на селскостопански сгради следва да се съблюдават
следните правила:
1. помещенията за отглеждането на животни трябва да отстоят на три метра от
оградата и на повече от шест метра от съседни жилища;
2. за строителство на селскостопански сгради на дворищно-регулационна
граница е необходимо наличие на изрично доброволно писмено съгласие на
собственика на съседния имот, като сградите не могат да се разполагат на калканна
стена на жилищна сграда в съседен урегулиран поземлен имот;
3. не се допуска строителство на стопански сгради на улична регулация;
4. стопанските постройки за отглеждане на домашни животни се изграждат с
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височина до 5,5 м над прилежащия терен и до 8,5 м до най-високата част на покрива.
В рамките на тези височини се допуска обособяването на второ ниво за складови
нужди.
(3) Строителство на стопански, второстепенни или други постройки на
допълващото застрояване се извършва въз основа на Разрешение за строеж по
одобрени проекти и технически контрол в строителството.
(4). Без одобрен инвестиционен проект се издава Разрешение за строеж при
следните условия:
1. да не съдържат помещения, предназначени за обитаване и достъп на външни
хора;
2. да са с лека носеща конструкция – дървена, стоманена, паянтова,
полумасивна ;
3. да са с площ не по-голяма от 40 кв.м. и дължина на конструктивните елементи
по-малка от 4,00м.
(5) При изграждане или реконструкция на сгради за отглеждане на животни в
помощни и лични стопанства се осигуряват следните условия:
1. водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване,
измиване и дезинфекция;
2. оградени открити площи (дворове);
3. помещение за фуражите;
4. площадка за временно съхраняване на тор с циментирана основа с наклон за
оттичане на атмосферните води;
5. водите от площадката по т.4, както и от измиване на помещенията за животни
да се отвеждат в уличната канализация след престой в утаителна шахта, а в дворовете
без канализация се отвеждат в черпателни септични ями, които се ситуират на
разстояние 3м от улична регулация, 4м от дворищна регулация, 15м от кладенец и 10м
от жилищна сграда в съседен имот;
6. при промишлено отглеждане на животни се изграждат необходимите
пречиствателни съоръжения;
7. твърдите отпадъци се събират ежедневно и се депонират временно на
площадката по т.4., откъдето ежеседмично се извозват на площадка, определена от
общинска администрация.
Чл.11. Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните, да ги
предпазват от болка и страдание и да не ги изоставят и спазват действащите наредби
за хуманно отношение към животните.
Чл.12. Животинските трупове в срок до 24 часа от настъпване на смъртта се
извозват на определена от общината трупосъбирателна площадка (яма), придружени
от служебна бележка, издадена от държавен или частно практикуващ ветеринарномедицински специалист, в която да са посочени името, адресът на собственика,
причините за смъртта и видът на животното. Документът се представя в общината
(кметството) от собственика на умрялото животно.
Чл.13. Отпадъците от животински произход след клане се депонират по реда на
чл.12.
Чл.14. Придвижване (събиране, групиране и извеждане на селскостопански
животни на паша) на територията на общината става само по маршрути, определени
от общинска администрация (приложение 2).
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Чл.15. Забранява се пашата на селскостопански животни на територията на
паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови
пространства, сметоразтоварища, стадиони и на местата, допълнително забранени за
паша с разпореждане на местните административни органи.
Чл. 16. Кметовете на съответните населени места определят със заповед
терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за
депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на собствениците на
селскостопанските животни.
Раздел IIIa
РЕД И НАЧИН НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА
(нов, с Решение № 613/28.05.2015 г.)

Чл. 16а. При отглеждане на куче, собственикът му е длъжен да изиска писмено
съгласие от съседите в етажната собственост в сградата, с изключение на случаите в
които кучетата се отглеждат в еднофамилни жилища.
Чл. 16б. (1) Собствениците на кучета са длъжни:
1. да регистрират притежаваните от тях кучета.
2. да създават хигиенни условия за отглеждането им.
3. да осигуряват на кучето достатъчно количество храна и вода.
4. да осигуряват на стопанисваните от тях кучета редовно профилактично
ветеринарномедицинско обслужване, ваксинация, обезпаразитяване и незабавно
лечение при заболяване или нараняване.
5. да се грижат за тях, да не ги изоставят, да ги предпазват от болка и стресови
ситуации.
6. да осъществява постоянен и непосредствен контрол върху поведението на
кучето извън дома си.
7. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при
ветеринарен лекар.
8. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс.
9. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват
необходимата разходка.
10. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за
свободно движение.
(2) Собственик на куче, който няма възможност да полага необходимите грижи
за отглеждането му, предава кучето на приют, организация или лице, което да го
отглежда.
Чл. 16в. (1) Собствениците на кучета са длъжни при извеждането им на разходка
да носят със себе си ветеринарномедицинският паспорт на кучето и да го представят
за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.
(2) Разходката на кучета в населените места на Община Лясковец се извършва с
нашийник, а за агресивните – и с наморник.
(3) Кучета от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче
(каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска
стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски
териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав и кангал, задължително се
извеждат на разходка с наморник.
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(4) Кучета, използвани за служебни цели, се предвижват съгласно изискванията
за извършваната от тях дейност.
(5) Куче без нашийник, повод и непридружено от собственика и/или от лице,
което се грижи и отглежда кучето, се счита за безстопанствено.
(6) Собствениците на кучета са длъжни да предприемат необходимите мерки за
предотвратяване на:
1. нежелано размножаване;
2. бягство на кучето;
3. създаване на опасност за хора или други животни;
4. замърсяване на обществени места, като за целта почистват мястото след
дефекация (изхождане) на кучето.
(7) При бягство или загубване на куче, собственикът е длъжен в 3 – дневен срок
да уведоми в писмена форма общинска администрация на Община Лясковец.
Чл. 16г. Забранява се:
1. извеждане на кучета без каишка, а за агресивните кучета и породите кучета,
изброени в чл. 16в, ал. 3 от наредбата – без наморник.
2. въвеждане на кучета в закрити обществени сгради, заведения за обществено
ползване, магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове,
с изключение на кучетата, придружаващи слепи хора и служебни кучета,
съпровождащи органите на МВР.
3. превозване на кучета в обществения градски и междуградски автобусен
транспорт без повод, а за агресивните кучета и породи кучета изброени в чл. 12, ал. 3
от наредбата - и без наморник.
4. преминаването и престоя на кучета в детски площадки, детски градини и ясли
и прилежащите им дворове.
5. допускането на свободно движещи се кучета на обществени места,
предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите на Община Лясковец.
6. отглеждане и настаняване на куче в съсобствен имот без изрично писмено
съгласие на останалите съсобствениците.
7. отглеждане на куче при постоянна тъмнина, в гаражи, на тераси, на общи
части от етажна съсобственост, във входове и/или около жилищни блокове и
кооперации.
8. отглеждане на повече от четири кучета от един или повече собственици на
едно място, с изключение на развъдниците на кучета.
9. развъждане с търговска цел на кучета от частни лица в нееднофамилни
жилища, избени и тавански помещения, тераси и гаражи.
10. организиране на боеве с кучета.
11. допускане от собствениците или други лица, грижещи се за кучета на
вдигането на шум от кучета в часовете за отдих и почивка на гражданите.
12. свободно пускане и движение на агресивни кучета и породите кучета,
изброени в чл. 12, ал. 3 от наредбата на територията на Община Лясковец.
13. извеждането на публично място на агресивни породи кучета.
14. извеждането на едри породи кучета на публично място от лица,
ненавършили 18-годишна възраст.
15. продажбата на кучета на лица, ненавършили 18-годишна възраст, без
наличието на писмено съгласие за това от техните родители (настойници/попечители).
Чл. 16д. Когато домашно куче ухапе или нарани човек или животно,
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собственикът на кучето е длъжен незабавно да уведоми органите на РВМС и общинска
администрация на Община Лясковец, като неговото последващо отглеждане става
съгласно направено предписание от специалистите на РВМС.
Раздел IV
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 17. Контролни органи по смисъла на Наредбата са Кметът на Общината,
кметовете на населени места, упълномощени от тях длъжностни лица.
Чл. 18. Контролните органи по чл. 17 извършват проверка само по писмени
сигнали за нарушения по смисъла на настоящата Наредба, като проверките се
извършват съгласно Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (ДВ, бр.
52/1980 г., изм., бр. 68/1988 г. и бр. 55/2000 г.), или при нарушения, извършени в
терени – общинска или държавна собственост
Чл. 19. (1) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите
се налагат глоби от 20 до 100лв., а при повторни нарушения до 200 лева.
(2) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното
нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.
Чл. 20. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината въз
основа на Акт, съставен от длъжностните лица, посочени в Наредбата и подлежат на
обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 20а. (нов, допълнен с Решение № 78/29.03.2012 г.) За маловажни случаи на
административни нарушения по тази наредба, установени при извършването им,
овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер
от 10 до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш по образец, утвърден от
Общинския съвет, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на
нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера
на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да
плати глобата, и се изпраща на общинска администрация за изпълнение. На
нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако
нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се
съставя акт съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и
наказания.
Чл. 21. При подадени писмени сигнали за нарушения по настоящата наредба в
съсобствен имот или в етажна собственост, се извършва съвместна проверка от
общинската администрация и съсобственика или председателя на етажна собственост,
в присъствието на извършителят или собственикът на животно.
Чл. 22. При установяване на нарушения по настоящата наредба, извършителят
или собственикът на животно се глобява със сумата по чл. 19, ал. 1, като му се дава
писмено предписание за отстраняване на нарушението в срок, определен от общинска
администрация.
Раздел V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 22, ал.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и
такси, Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Правилника за
приложение на ЗВМД (ППЗВМД), Закона за животновъдството и чл. 44, ал.2 от Закона
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за устройство на територията.
§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината и кметовете
на населените места от Община Лясковец.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. По смисъла на наредбата:
1. "идентификация на животно" е характеризирането му по неговата
маркировка, паспортни и регистрационни данни;
2. "животно домашен любимец" е всяко животно, отглеждано или
предназначено да бъде отглеждано от човека в неговия дом за удоволствие или като
компаньон;
3. "търговия с животни " са всички сделки, извършвани редовно със стопанска
цел, включващи прехвърляне на правото на собственост върху тези животни;
4. "скитащо животно" е всяко животно, което няма дом или се намира извън
границите на дома на своя собственик или гледач и не е под контрола или под прекия
надзор на собственик или гледач.
5. "агресивно куче" е:
а) куче, отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността,
респективно кучета, при които се предполага завишено в противоестествена степен
желание за нападение, готовност за борба и злоба;
б) куче, доказало се като хапещо;
в) куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански
животни (това не се отнася за ловни кучета, които преследват дивеч по време на
официален ловен излет);
г) куче, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин;
д) куче, хапало нееднократно без провокация и необходимост от защита при
нападение;
е) куче, хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове на подчинение
(типични за вида);
6. кучето "не е агресивно", ако е хапало при самозащита или защита на
стопанина (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента);
7. "селскостопански животни" са едри и дребни преживни животни, свине,
птици и еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди), отглеждани и развъждани
със стопанска цел;
8. “селскостопански животни за лични нужди” по смисъла на настоящата
наредба са ограничен брой селскостопански животни от всеки вид, като за една
животинска единица се приемат следните бройки по видове:
а) до 5 бр. прасета за угояване или до 3 бр. свине-майки и прасенцата до 45
дена;
б) до 5 бр. овце или кози;
в) до 1 бр. едър добитък (крави, коне, магарета и др.) с приплодите им до 1г.8м;
г) до 50 бр. общо кокошки и други птици или 100 бройлера;
д) до 40 бр. зайци.
9. "Животински вид" е популация от индивиди, които са със сходни анатомични,
морфологични, ембриологични и физиологични белези, имат еднаква обмяна на
веществата, наследственост и общ произход.
10. "Животински продукти" са месо, мляко, яйца, вълна и пашкули.
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11. "Отглеждане" е комплекс от зоотехнически и ветеринарномедицински
мероприятия, които осигуряват нормалното анатомично и физиологично развитие,
протичане на продуктивния процес при селскостопанските животни и получаване на
качествена и конкурентоспособна животинска продукция.
12. "Порода" е относително еднородна група селскостопански животни,
създадена и поддържана от човека, която притежава и предава на потомството
характерни за нея особености и стопански качества.
13. “Промишлено отглеждане на определен вид животни” е предназначено за
продажба производство на животинска продукция над бройката, определена за
“лични нужди”.
14. "Сертификат за произход" е документ за удостоверяване произхода на
животни - продукт на чистопородно развъждане или кръстосване.
15. "Повторно извършване на нарушение" е нарушението, извършено в
едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е
наложено наказание за нарушение от същия вид.
§ 4. Собствениците на животни, са длъжни да осигурят условията за тяхното
отглеждане в съответствие с изискванията на тази наредба в шестмесечен срок от
влизането й в сила.
§ 5. Тази наредба влиза в сила три месеца след приемането й от Общински
съвет Лясковец и отменя чл.чл.35-39 към раздел ІІІ от НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ, приета с Решение № 42
от заседание на Общински съвет Лясковец от 27.01.2000 година, съответно
Приложение 1 към чл. 36, и Приложение 2 към чл. 38, раздел ІІІ от същата наредба.
§ 6. (нов, с Решение № 613/28.05.2015 г.) Настоящото изменение и допълнение
влиза в сила от 01.06.2015 г.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет-Лясковец
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл. 7, ал.2
НА НАРЕДБА ЗА ЕДИНЕН РЕЖИМ ЗА ЗОНИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И
ЗАСТРОЯВАНЕ НА СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ЗОНИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В ЖИЛИЩНАТА ЗОНА
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ПЪРВА ЗОНА с обхват град Лясковец - площад “Възраждане”; ул. “В. Левски” №№ 248, 1-101; ул. “Трети март” №№ 2-20, 1-33; ул. “Тодор Хрулев” №№ 18-32; ул.
“Бузлуджа” №№ 2-18 и 1-19; ул. “Цани Гинчев” №№ 2, 32-36 и 1-9; ул. “Ивайло”
№№ 2-6; ул. “Кап. Дядо Никола” №№2-16; ул. “Петър Караминчев”; ул.
“Манастирска”; ул. “Д-р Ив. Касабов” №№ 1-7, 2-10; бул. “Христо Ботев” №№ 1-13,
2-12
– с разрешено отглеждане само на луксозни домашни животни

ВТОРА ЗОНА – всички останали улици в град Лясковец
- с разрешено отглеждане до една животинска единица селскостопански животни
за лични нужди в отделни постройки, построени въз основа на строително
разрешение и др. строителни книжа съгласно действащите хигиенни,
противопожарни и строителни правила и норми при условията на общинска
наредба.

ТРЕТА ЗОНА – съставни кметства на Община Лясковец
- с разрешено отглеждане до три животински единици селскостопански животни за
лични нужди в отделни постройки, построени въз основа на строително
разрешение и др. строителни книжа съгласно действащите хигиенни,
противопожарни и строителни правила и норми при условията на общинска
наредба.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет-Лясковец
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 14
НА НАРЕДБА ЗА ЕДИНЕН РЕЖИМ ЗА ЗОНИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И
ЗАСТРОЯВАНЕ НА СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

МАРШРУТИ ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ НА ПАША
1. Животните, отглеждани в югозападната част на гр. Лясковец (между улиците
“Манастирска”, “Васил Левски” и “Въстаническа”) да се събират в пространството, ограничено
между улиците “Възраждане” и “Въстаническа”, на юг от урегулиран поземлен имот ХІ, кв.
113 (сборен пункт 1) и извеждат на паша в терените южно от регулацията на град Лясковец по
маршрут : от края на ул. “Възраждане” по чер път между масиви 281, 283 и 138 до път І-4
София-Варна, пресичат същия, вървят по чер път 134-136, 274-265 до пасище 1– в м. “Кости
мял”.
2. Животните, отглеждани в югоизточната част на гр. Лясковец (между улиците “Васил
Левски”, “Христо Ботев”, “Оборище”) да се събират в пространството, ограничено между
улиците “Васил Левски”, “Иван Камбуров” и “Оборище, на юг от урегулиран поземлен имот Іза жилищно строителство, кв. 107 (сборен пункт 2) и извеждат организирано на паша в
терените на североизток от регулацията на град Лясковец по маршрут : пресичат
околовръстен път до масив 145, движат се по десен банкет до края на стопанския двор,
минава по улица между стопански двор и “Победа” АД, пресичат жп линията по съществуващ
прелез и продължават по чер път между масиви 293 и 150, 101 и 105, 103 и 102 до пасище 2–
в м. “Танова могила”.
3. Животните, отглеждани в западната част на гр. Лясковец (между улиците “Трети март”,
“Манастирска”, “Стефан Стателов”, и “Георги Крънзов”) да се събират в пространството,
ограничено между улиците “Стефан Стателов”, “Кирил и Методий” и “Георги Крънзов”, в
западната част на урегулиран поземлен имот ХІІІ-общ., кв. 46 (сборен пункт 3) и извеждат
организирано на паша в терените югозападно от регулацията на град Лясковец по маршрут :
по ул. “Ст. Стателов”, през земи по параграф 4 до пасище 3 – в местност “Зад манастира”.
4. Животните, отглеждани в северната част на гр. Лясковец (между улиците “Иван Вазов”,
“Христо Ботев”, “Оборище”) да се събират в зелена площ между ветеринарна лечебница и
дърводелски цех (сборен пункт 4) и извеждат организирано на паша в терените
североизточно от регулацията на град Лясковец по маршрут : от сборен пункт 4 пресичат
околовръстен път, движат се по тротоара покрай Хлебозавода, вървят по левия тротоар на ул.
“М. Райкович”, пресичат прелез на жп линия, продължават до входа на бивша Ф. “Лотос”,
пресичат улицата и продължават на изток, покрай СПТУ, по чер път между СПТУ и масив 108,
по чер път между масив 108 и 107 и се включват в маршрут 2 до пасище 2 – в м. “Танова
могила”.
До пунктовете за събиране, животните да се превеждат по най-прекия път, като се ползват
обслужващи улици и алеи, крайни и обходни пътища, без пресичане на главната улица и бул.
“Христо Ботев”. От собствениците на животни да се организира периодично почистване на
местата, по които са превеждат животните до сборните пунктове. Времето за събиране да
бъде определено от Общината, но не повече от 30 минути. Пресичането на път І-4 СофияВарна и път ІІ-53 Поликраище-Елена от стадата да става организирано, на обозначени с
маркировка и пътна сигнализация места при съблюдаване изискванията на Закона за
движение по пътищата с цел недопускане пътно-транспортни произшествия.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет-Лясковец
www.lyaskovets.net

13

