НАРЕДБА
за реда и условията за отглeждане на животни на територията
на Община Раднево

Раздел І
Основни положения
Чл. 1 (1) Тази наредба урежда местните изисквания, ограничения и забрани за
отглеждане на селскостопански животни (впрегатен добитък, едър и дребен рогат
добитък, свине, зайци, птици, буби, пчели), както и на други видове животни,
отглеждани със стопанска, научна, спортна цел или като домашни животни и домашни
любимци (компаньони) на територията на община Раднево – в урбанизираните
територии и извън границите на урбанизираните територии.
(2) Определят се административните наказания и размерът на глобите, които се налагат
на нарушителите на тази Наредба.
(3) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и юридически
лица на територията на Общината, свързани с дейността по ал.1.
(4) Отглеждането на животните да става при спазване на изискванията на Закона за
защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).
Чл.2 (1) Собствениците на животни са длъжни да имат хуманно отношение към тях, да
ги отглеждат и използват по начин, който съответства на тяхното развитие и
предназначение и е съобразен с физиологичните им нужди и етологични особености, да
им осигуряват оптимални условия за отглеждането им, съобразно техния вид, порода,
брой, възраст и здравословно състояние, а именно:
1. място за обитаване, храна, вода, грижи и условия, съобразени с нуждите им;
2. необходимото пространство и свобода на движение;
3. подходящ микроклимат - осветление, температура, допустимо ниво на влажност,
шум и вредни газове, въздушна циркулация;
4. редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение
при заболяване или нараняване;
5. да предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните.
6. да осъществява контрол върху поведението на животните извън дома си.
7. да осигури на животните защитата им от болка, страдание и умишлено
причиняване на вреда.
(2) Едно животно не може да бъде отглеждано ако условията, посочени в чл. 2, ал.1 не
са изпълнени.
Чл. 3. (1) Забранява се проявата на особена жестокост вследствие на:
1. умишлено причиняване на смърт на животни;
2. умишлено причиняване на тежко и трайно увреждане на животни;
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3. стрелбата по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен и
диви животни.
(2) Не се смята за особена жестокост деянието по ал. 1, т. 1, когато се извършва
съгласно разпоредбите на чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12, чл. 159, ал. 1 и 3, чл. 160, ал. 1 и
ал. 2 и чл. 179, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Раздел ІІ
Ред за отглеждане на селскостопански животни за лични нужди на територията на
община Раднево
Чл.4. Собствениците са длъжни да регистрират в кметството на съответното населено
място и при лицензирания ветеринарен лекар към съответното кметство вида, броя,
пола и т. н. на притежаваните от тях животни, съгласно Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
Чл.5. Според мястото на отглеждане, територията на Общината се зонира както следва:
(1) Първа зона
- на изток от ул. „Крайречна”
- на юг от ул. „Детелина” , ул. „Заводска” до пресечката й с ул. „Д–р Кисьов”, ул. „Д–
р Кисьов” и ул. „Тракия”
- на запад от ул. „Странджа”, ул. „Г. Димитров” до пресечката й с ул. „П. Недялков”,
ул. „П. Недялков” до пресечката й с ул. „Иван Сакарски”, ул. „Иван Сакарски” до
пресечката й с ул „Дунав”, ул. „Дунав”, ул. „Андон Черковски”, ул. „Д. Благоев” до
пресечката й с ул. „Ж. Дичев”, ул. „Ж. Дичев” и ул. „Хр. Драгов”
- на север от ул. „Р. Костов”
(2) Втора зона – останалата част от град Раднево
(3) Трета зона – кв. „Гипсово” и всички села на територията на Община Раднево
Чл.6. В първа зона се разрешава :
(1) Отглеждането в дворни места на:
1. Птици - до 10 бр.;
2. Зайци, с приплоди до шест месеца – до 10 бр.
(2) Отглеждане на декоративни птици, риби, кучета, котки, хамстери и други такива,
като за кучетата се спазват изискванията на раздел ІV от настоящата Наредба.
Чл.7. В първа зона се забранява:
(1) Отглеждането на други животни, освен посочените в чл. 6;
(2) Отглеждането на пчелни семейства;
(3) Отглеждането на домашни животни в жилищните блокове и междублоковите
пространства с изключение на кучета, котки, пойни птички и декоративни животни.
(4) Отглеждането на животни, включително на котки и кучета, в болнични, детски и
учебно-възпитателни заведения.
Чл.8. (1) Във втора зона се разрешава отглеждането на:
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1. Едър рогат добитък – 2 бр. на домакинство, с приплодите до 12 месечна възраст;
2. Коне и магарета – 1 бр., с приплодите до 6 месечна възраст;
3. Дребен рогат добитък – 5 бр., с приплодите до 6 месечна възраст, плюс 2 бр.
оставени за разплод;
4. Свине майки – 1 бр., с приплодите до 2 месечна възраст;
5. Свине за угояване – до 2 бр. на домакинство;
6. Зайци и други животни, отглеждани за ценни кожи – до 20 бр.;
7. Птици – до 30 бр.;
8. Отглеждането на пчелните семейства да става в съответствие с изискванията на
Закона за пчеларството.
(2) Общата численост на животните по т.1, 2, 3, 4 и 5 на предходната алинея да е
съобразена с изискванията на чл.4 и чл.5 от Наредба № 16 за защита и хуманно
отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни и Приложенията
към Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти.
Чл.9. (1) В трета зона се разрешава отглеждането на:
1. Едър рогат добитък – до 5 бр., с приплодите до 12 месечна възраст, плюс
оставените за разплод, като общата численост на животните да не надвишава 9
бр.;
2. Коне и магарета – до 2 бр., с приплодите до 6 месечна възраст;
3. Дребен рогат добитък – до 10 бр., с приплодите до 6 месечна възраст, плюс 3 бр.
оставени за разплод;
4. Свине майки – до 2 бр., с приплодите до 2 месечна възраст, плюс 4 броя оставени
за разплод;
5. Свине за угояване – до 5 бр. на домакинство;
6. Зайци и други животни, отглеждани за ценни кожи – до 100 бр.;
7. Птици – до 100 бр. възрастни и до 150 бр. бройлери;
8. Отглеждането на пчелните семейства да става в съответствие с изискванията на
Закона за пчеларството.
(2) Общата численост на животните по т.1, 2, 3, 4 и 5 на предходната алинея да е
съобразена с изискванията на чл.4 и чл.5 от Наредба № 16 за защита и хуманно
отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни и Приложенията
към Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти.
(3) Разпоредбите на чл.8 и чл.9 не се отнасят за регистрираните земеделски стопани
първа категория (млекопроизводителите) и тези стопани, които са регистрирани към
Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора и получават субсидии за изхранване на
селскостопанските животни и субсидии за единица продадена продукция (месо и
мляко). Същите трябва да спазват изискванията на Наредба № 44 за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
Чл.10. (1) Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани поземлени
имоти, попадащи в разрешените за тази дейност зони, както и извън регулационните
граници на населените места – върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд,
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собственост на държавата, Общината, физически и юридически лица при спазване на
следните изисквания:
1. Собствениците на пчелни семейства в 15 – дневен срок от тяхното придобиване
подават заявление за регистрация в кметството по местонахождението им, където
се води регистър на пчелините.
2. Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т. 1 собственикът
поставя на оградата табелка с името си (наименованието на фирмата), адрес
(седалище), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.
3. В населените места и вилните зони пчелините да са на разстояние не по-малко от
5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не помалко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при
наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и
съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините могат да се
настаняват и до самата ограда.
(2) Постоянни и временни пчелини не се устройват на разстояние, по-малко от 100 м от
административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения.
(3) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни
пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.
Чл. 11. (1) Гражданите могат да отглеждат животни и птици в разрешените зони на
територията на Общината в подходящи помещения в сградите и постройките на
допълващото застрояване, които са предназначени за стопанска дейност, разрешени
съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), при спазване на следните
ветеринарно-санитарни, зоохигиените норми и изисквания:
1. Собствениците на домашни животни са длъжни да почистват ежедневно и
хигиенизират редовно стопанските постройки и дворните си места, като не
допускат замърсяване на съседни имоти, тротоарите и уличното платно.
2. Заустването на отпадните води да става в канализационната мрежа (където има
изградена такава), а при липса на такава, в изгребна или септична яма, изградена в
имота на собственика на отстояние 3 метра от границата със съседен имот, като се
следи да не се замърсяват подпочвените и повърхностните води.
3. При сухо почистване на стопанските сгради в собствения парцел, тора се събира
на точно определено място - торище с циментирана основа, отстоящо на не помалко от 3 м от регулационната линия със съседен парцел и се извозва поне един
път месечно от жилищната зона.
4. При съсобствен парцел или сграда събиране на тора се допуска само при
нотариално заверено съгласие на съсобственика.
5. Торовата маса да се използва по начин непозволяващ замърсяване на околната
среда.
(2) Забранява се:
1. изхвърлянето на торова маса в съдовете за ТБО и върху площи общинска или
държавна собственост в границите на населените места;
2. включването на животински твърди отпадъци в канализационната мрежа на
населеното място.
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Чл. 12(1) В съсобствен УПИ изграждането на стопански постройки на допълващо
застрояване за отглеждане на селскостопански животни, се извършва само със
съгласието на всички съсобственици, изразено под формата на договор с нотариална
заверка на подписите.
(2) Забранява се:
1. Отглеждането на селскостопански животни, птици, влечуги и пчелни семейства в
жилищни сгради, сервизни помещения, тавани, тераси, покриви, веранди, мазета и
гаражи.
2. Изграждане на временни съоръжения за почивка на селскостопански животни
върху площи общинска или държавна собственост в границите на населените
места;
3. Отглеждането на животни в съсобствени имоти без писменото съгласие на
всички съсобственици.
Чл. 13. При дефекация на тротоари, улици и други места, собственикът на животното е
длъжен да почисти замърсеното място.
Чл.14. (1) Кметовете и кметските наместници на съответните населени места към
Общината определят със заповед площите, които се използват за пасища, както и
маршрутите за придвижване на животните до тях.
(2) При щети, нанесени от животните, които се придвижват по упоменатите в ал. 1
маршрути, отговорността носи водача на биологичната единица (пастира).
Чл.15. (1) Труповете на умрели животни на територията на Общината да се загробват в
трупосъбирателни ями или да се извозват до екарисаж.
(2) Всеки собственик сам заплаща разходите при предаване на труповете на екарисаж
Чл.16. Забранява се:
1. Придвижването на домашни животни през първа зона на гр. Раднево и
централната част на селата.
2. Развеждането на диви животни по улиците и други обществени места на
територията на община Раднево с цел представления или търговия.
3. Движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни
превозни средства по улиците на населените места и републиканската пътна мрежа
без свидетелство за собственост и здравен ветеринарномедицински паспорт.
4. Свободното движение на селскостопански животни без придружител в
населените места.
5. Отглеждането и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени
площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично
озеленяване, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в
междублоковите пространства, дворовете на здравни заведения, училища, детски
заведения и заведения за социални грижи.
6. Придвижване на едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни
(ДПЖ) без идентификация в населените и извън населените места на територията
на община Раднево.
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7. Отглеждане на животни без необходимите документи, за които се иска
специално разрешение и отглеждането им е под контрола на РИОСВ.
8. Клането на животни за собствени нужди на домакинствата на улични платна,
тротоари, зелени площи и др. в междублоковите пространства.
Раздел ІІІ
Отглеждане на животни-компаньони (домашни любимци)
Чл.17. Всеки собственик, който отглежда животни-компаньони, е длъжен:
1. Да спазва принципите за хуманно отношение към животните и да им осигури
условия, грижи и внимание, съобразени с изискванията на Закона за защита на
животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.
1. Да отглежда животните 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 животните при условия, намаляващи до минимум възможността за
агресивно им поведение.
4. Да осигури условия и поведение на домашния любимец, не нарушаващи
спокойствието на гражданите.
5. Да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните.
Чл. 18. При присъствие на животно компаньон на обществено място, собственикът е
длъжен:
1. Да носи със себе си ветеринарно-медицински паспорт на животното и да ги
представя при поискване от представители на ОДБХ, „Районно управление –
Раднево” и специализираните звена на Общинска администрация.
2. Да не оставя животното домашен любимец без надзор и да упражнява постоянен
контрол на поведението му;
3. Да взима мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
4. Да не допуска нарушаване на обществения ред, спокойствието и почивката на
гражданите от животното домашен любимец;
5. Да не използва животното компаньон за комерсиални цели - просия, фотография,
игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и други;
6. Да взимат мерки животните да не замърсяват обществените места, като почистват
мястото след дефекация.
Чл. 19. Забранява се разхождането на животни компаньони:
1. На територията на детски ясли, детски градини, детски площадки и училища и
места, обозначени от общината със забранителни знаци;
2. В дворовете на здравни заведения и заведения за социални грижи;
3. На територията на паркове и градини.
Раздел ІV
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Ред и начин на стопанисване на кучетата в община Раднево
Чл. 20. Според стопанисването кучетата се класифицират:
1. Регистрирани – собственост на физически и юридически лица, записани в
регистрите на общината;
2. Нерегистрирани – собственост на физически и юридически лица, незаписани в
регистрите на общината;
3. Безнадзорни – с определен собственик или регистрация, но свободно движещи
се;
4. Безстопанствени – без собственик, нерегистрирани и свободно движещи се.
Чл. 21. Собствениците на кучета носят гражданска и административно-наказателна
отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета.
Чл. 22 (1) Собствениците на кучета, навършили 4-месечна възраст или в седем дневен
срок от придобиване на куче над тази възраст, са длъжни да ги регистрират.
(2) Граждани и фирми, които желаят да отглеждат кучета за стражеви цели, любителски
- с цел развъждане, да регистрират пансиони за кучета, хотели или училища за кучета с
брой животни, по-голям от разрешените, подават молба в Общината. Комисия
назначена от Кмета на Общината, с представител от ОДБХ, РЗИ и РИОСВ разглежда
молбите и дава становище за издаване разрешение на територията на Общината. Заедно
с молбата се представя и документ, удостоверяващ завършен курс за отглеждане и
обучение на кучета (курсове за дресьор).
Чл. 23. Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарно медицинска
регистрация в съответната ОДБХ или при лицензирани ветеринарни лекари и
административна по постоянен адрес на техния собственик.
Чл. 24. (1) Ветеринарномедицинската регистрация се извършва от ветеринарен лекар по
реда на чл. 174 от ЗВМД и чл. 37 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и се
съпровожда от задължителна ваксинация и обезпаразитяване, след което се издава
ветеринарен паспорт.
(2) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на
стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на
БАБХ.
(3) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно, до 5-то число, данните от
ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в Общинска
администрация - Раднево.
Чл. 25. Административна регистрация се извършва от кмета на съответното населено
място или упълномощено от него лице по постоянен адрес на собственика.
Чл. 26. Административна регистрация се извършва за срок от една година.
Чл. 27. (1) За административна регистрация, собственикът на кучето представя:
- Заявление за регистрация;
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- Декларация съдържаща: датата на раждане, породата, полът и цветът на кучето;
имената и адресът на собственика; задължение да бъдат спазвани установените
административни, ветеринарномедицински, санитарно-хигиенни изисквания и
правилата за стопанисване на животни; цел на използуването на кучетата;
- Квитанция за заплатена такса за регистрация;
- Документ за ветеринарно-медицинска регистрация – паспорт.
(2) На базата на представените документи се извършва вписване в специален регистър,
който съдържа следните данни:
1. името на собственика;
2. данни за кучето според представените документи - име, възраст, породност;
3. цел на използване;
4. постоянно местообитаване на кучето;
5. други, ако има такива.
(3) Въз основа на извършената административна регистрация се издава специален
документ и се заплаща такса от собственика на кучето, които важат за една календарна
година, считано от датата на регистрацията.
(4) От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ, но подлежат на
регистрация, собствениците на:
1. Кучета на инвалиди;
2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. Кучета, използвани за опитни цели;
4. Кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. Кастрирани кучета;
6. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект.
7. Кучета с поставен микрочип за първата година от неговото
ветеринарномедицинско регистриране
(5) Приходите от събраните такси се използват за мероприятията, свързани с
намаляване броя на безстопанствените кучета.
Чл. 28. (1) Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към животните с грижата
на добри стопани.
(2) При отглеждане на кучета, собствениците са длъжни да имат и декларация за
съгласие от съседите си:
1. В сградите с режим на етажна собственост – повече от едно куче
2. при дворни места – повече от две кучета
Чл. 29. (1) Собствениците на кучета има следните задължения:
1. да създават хигиенни условия за отглеждането им и се грижат за тях до края на
живота им и да не ги изоставят, вкл. и потомството им, да им осигуряват нови
собственици или да ги предават в приюти;
2. да избягва нежеланото им размножаване чрез осигуряването на изолация по
време на размножителния период и/или кастрация;
3. да събират животинските отпадъци и вземат мерки за тяхното обезвреждане.
При дефекация на благоустроени улици, тротоари, алеи и други открити
площадки собственикът на кучето е длъжен да почисти замърсеното място;
4. да не допускат влизането им в обществени заведения;
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5. да хранят кучетата си само с термично обработени месни продукти;
6. да представят кучетата си на
ветеринарномедицински специалист за
обезпаразитяване и ваксинация срещу болестта бяс;
7. в случай на смърт да загробват кучетата на дълбочина най-малко един метър
извън населените места или на определени от общината места;
8. да изолират съмнително болните от болестта бяс животни в затворено
помещение и уведомяват за това
ветеринарномедицинската служба в
населеното място;
9. при смърт на куче, за която има съмнение, че е причинена от болестта бяс да
запазват трупа и незабавно да уведомяват ветеринарномедицинската служба в
населеното място;
10. да носи със себе си необходимите документи на
кучетоветеринарномедицински паспорт и документа за регистрация и да ги
предоставя на контролните органи при поискване.
11. да не допуска животното свободно да напуска мястото на отглеждане, да
навлиза в чужда собственост или на обществени места.
(2) Разходите по (1) са за сметка на собствениците на животните.
Чл. 30. (1) Разходката на кучетата в населените места се извършва с нашийник и повод,
а на агресивните – и с намордник.
(2) При извеждане на кучето собственика е длъжен да осигури пълна безопасност за
живота, психическото и физическото здраве на гражданите.
Чл. 31. Забранява се:
1. допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради;
2. преминаването и престоя на кучета през и на територията на детски площадки,
детските ясли и градини и училищните дворове.
3. допускането на свободно движещи се кучета на обществени места,
предназначени за отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност и в
заведенията за социални грижи.
4. свободно пущане на кучета извън разрешените и обозначените за тях места,в
избени, тавански помещения и тераси на нееднофамилни жилищни сгради.
5. отглеждането и стопанисването на повече от едно куче от един собственик без
съгласие на съседите в сградите с режим на етажна собственост и на две – в
дворните места.
6. да нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната
собственост.
7. приютяването на бездомни кучета във входове и прилежащите територии на
жилищни сгради.
8. разхождането на кучета от едри породи и агресивни кучета от малолетни лица.
Чл. 32. (1) Кметът на общината и кметовете на населени места със заповед определят
разрешените и забранени места за допускане и други места за свободно пускане на
кучетата и ги обозначават.
(2) Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се движат извън чертите
на населените места, в собствения си недвижим имот и при служебна нужда, като
осъществяват необходимия надзор.
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Чл. 33. (1) Не могат да се отглеждат кучета в жилища в сграда – етажна собственост, на
площ по-малка от:
1. от малки породи до 10 кг. – 6 кв.м
2. от средни породи до 25 кг – минимум 8 кв.м
3. за големи породи над 25 кг – минимум 10 кв.м
(2) Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.
(3) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които
ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.
(4) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигуряват 5 м. тел (въже) за
свободно движение, както и ежедневна разходка.
Чл 34. (1) За безстопанствени кучета Общински съвет – Раднево приема Програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Раднево.
(2) Кметът на общината организира изпълнението на Програмата по ал. 1 и ежегодно
внася отчет за нейното изпълнение пред Изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните
Чл. 35. (1) Безнадзорните и безстопанствени кучета подлежат на системени отлов и
обработка (кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране, поставене на ушна марка и др.)
от лицензирана фирма или ветеринарен лекар, с който общината е сключила договор за
дейността, съгласно изискванията на Закона за защита на животните и Програмата за
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Раднево.
(2) Ветеринарно-медицинското обслужване, пренасочване и унищожаване, в случаите, в
които е необходимо, на събраните и уловени кучета, се извършва в специализирани
приюти-кучкарници или в лицензирани ветеринарни клиники.
(3) В случай, че собственикът на обработено безнадзорно куче не го потърси в срок от 5
дни от залавянето на животното или откаже да заплати обработката му (кастриране,
обезпаразитяване, ваксиниране, поставене на ушна марка и др.) и отгледните грижи при
възстановяване на кучето след нея, то същото може да бъде предоставено за
осиновяване.
Чл. 36. (1) Кучетата, ухапали или наранили човек или животно, се отвеждат веднага в
кучешки приют или в определените ветеринари клиники, където се изолират и
преглеждат.
(2) Кучетата, за които се установи, че са опасно болни или не подлежат на
пренасочване, се унищожават съгласно ЗВД.

Раздел V
Административно-наказателни разпоредби
Чл. 37. (1) Изпълнението и контролът по настоящата Наредба се извършва от Кмета на
Община Раднево, Началника на „Районнно управление – Раднево” и упълномощени от
него служители на „Районнно управление – Раднево”, специализираните
ветеринарномедицински органи, РЗИ и други лица, определени със заповед на Кмета на
Общината.
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(2) Контролът се извършва чрез периодични проверки и проверки по постъпили молби,
жалби и сигнали за нарушения на наредбата.
(3) Контролните органи имат право:
1. да установяват самоличността на собственика на животни;
2. на достъп до всички обекти и цялата документация, необходима за
осъществяване на проверката;
3. да влизат след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти и
транспортни средства, където се отглеждат животни или се предполага, че се
отглеждат или се третират животни.
(4) Собствениците на животни са длъжни да осигуряват достъп до обектите и за
оказване на неотложна помощ на животно, което е застрашено със смърт или тежко
увреждане на здравето.
(5) Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на
контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с
цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба.
(6) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Раднево или от
упълномощен негов заместник, въз основа на акт, съставен от длъжностните лица,
посочени в наредбата. Сумите от актовете постъпват в общинския бюджет.
(7) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл. 38 (1) Който прояви особена жестокост към животно по смисъла на чл. 3, ал. 1 се
наказва с глоба или имуществена санкция в размер на 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено повторно, глобата или имуществената
санкция е в размер на 1000 лв..
Чл. 39 (1) При установяване на нерегистрирано куче на собственика се изготвя писмено
предписание за отстраняване на нарушението в 10 - дневен срок.
(2) Когато собственикът не изпълни предписанието по ал.1 в посочения срок се налага
глоба или имуществена санкция в размер на 50 лв. При повторно нарушение глобата
или имуществената санкция е в размер на 100 лв.
(3) Когато на кучето не е поставен микрочип, съгласно чл. 24, ал. 2, собственикът се
санкционира с глоба или имуществена санкция в размер на 200 лв.
Чл. 40 При извеждане на кучета без повод, а на агресивните кучета и без намордник се
налага глоба или имуществена санкция в размер на 100 лв., а при повторно нарушение
– 200 лв.
Чл. 41. При констатирани нарушения и неизпълнение на изискванията на останалите
членове по настоящата Наредба на нарушителите се налагат глоби или имуществени
санкции от 50 до 100 лв., а при повторно нарушение от 200 до 500 лв.
Чл. 42. (1) За маловажни нарушения контролните органи могат да налагат на
местонарушението глоба в размер на 10 до 50 лева с фиш. Издаденият за наложената
глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на контролния орган, наложил
глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за
нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от контролния
орган и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава
препис, за да може да заплати доброволно глобата.
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(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената
му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази Наредба :
1. „агресивни кучета” са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция,
насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното
естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; като
кучето „не е агресивно”, ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на
стопанина или неговата собственост (респективно човека, под чийто контрол се
намира в момента);
2. ,,безстопанствено животно’’ е животно, което е без собственик и регистрация и е
свободно движещо се.
3. „дребни преживни животни” са овце и кози.
4. “евтаназия” е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран
лекарствен продукт.
5. „еднокопитни животни” са коне, магарета и техните хибриди.
6. „едри преживни животни” са говеда и биволи
7. „животни” са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски,
ракообразни, други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със
стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата природа.
8. ,,животни-компаньони’’ са животни, които се отглеждат в домакинството или от
интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени
животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и
животни от клас риби. (ЗЗЖ)
9. „зоохигиенни изисквания” са изискванията за опазване здравето на животните и
гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на условия за отглеждане и
хранене, съответстващи на техните физиологични нужди.
10. „маловажни нарушения” са тези, при които извършеното нарушение с оглед на
липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи
обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с
обикновените случаи на нарушение от същия вид.
11. „особена жестокост” към животните е:
а) умъртвяването чрез удушаване, обесване, разкъсване, смачкване или
пребиване на животно;
б) одирането, разчленяването или изкормването преди умъртвяването;
в) хвърлянето в огън, в агресивни среди, от големи височини или под движещи
се превозни средства;
г) умъртвяването чрез отрова или инжектиране на вещества, които
предизвикват мъчителна и болезнена смърт;
д) извършването на евтаназия в нарушение на закона за ВМД;
е) изоставянето на домашни любимци, неспособни за самостоятелно оцеляване.
12. „повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила
на наказателното постановление, с което е наложено наказание за нарушение от същия
вид.
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13. „птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки, отглеждани в
затворени помещения и в кафези за лични нужди.
14. ,,приют за животни’’ е общински или частен обект, който разполага с
подходящи условия, за да се осигури на безстопанствени животни
ветеринарномедицинско обслужване, грижи подслон и намиране на нов собственик
15. „пчелин” е място, върху което са настанени пчелни семейства заедно с
наличното оборудване.
16. „с цел развъждане” е размножаване на животното поне веднъж годишно.
17. „селскостопански животни” са животните, включително рибите, земноводните
и влечугите, отглеждани и развъждани за производство на животински продукти (храна,
вълна, кожа, ценна кожа с козина), за други селскостопански цели или за работа
18. „собственик или гледач на селскостопанско животно” е всяко физическо или
юридическо лице, на чиито грижи са поверени животните и което е отговорно за тях
постоянно или временно.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Закона за устройство на територията,
Закона
за
ветеринарномедицинската
дейност,
Наредба
№
44
за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, Наредба № 16 за
защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански
животни, Закона за защита на животните и Закона за опазване на околната среда.
§ 2. С приемането на тази Наредба се отменят Наредбата за условията и реда за
отглеждане на домашни животни на територията на Община Раднево, приета с
Решение № 185 от 31.07.2008 г. на Общински съвет - Раднево, и Наредбата за
стопанисване на кучета в Община Раднево, приета с Решение № 925 от 22.05.2003 г.
на Общински съвет – Раднево.
§3. Наредбата е приета с Решение № 515 от 25.05.2017 г. на Общински съвет – Раднево
и влиза в сила в едномесечен срок от датата на приемането й.
§4. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази
Наредба да се извърши в едномесечен срок от влизането й в сила.
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