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НАРЕДБА
№3
за реда и условията при отглеждане на
животни в населените места на Община
Харманли

21 ноември 2012 г.
(изменена и допълнена 31.01.2018г.)

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1). Тази наредба урежда местните изисквания, ограничения и забрани за
отглеждане на селскостопански животни и животни-компаньони в населените места на
общината и в земите за земеделско ползване и отдих на територията на общината.
(2). Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на
общината, свързани с дейностите по ал.1.
Чл.2. (1)На територията на общината при стриктно спазване нормативната уредба по
устройство на територията и всички ветеринарномедицински и санитарно-хигиенни
изисквания за опазване на околната среда, могат да се отглеждат селскостопански животни,
птици и спортни гълъби върху собствения имот в количество, необходимо за задоволяване
на лични нужди посочени в чл.4, ал.3 и ал.4.
(2) (изм. Решение №437/31.01.2018г.)При отглеждане на домашни животни в брой,
по-голям от необходимия за задоволяване на лични нужди /стокова ферма/ е необходимо
одобряването и издаването на Удостоверение от ОДБХ – Хасково.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.3. Във всички райони на територията на община Харманли се забранява:
(1)Отглеждането на животни, птици, пчели и влечуги в междублоковите
пространства, апартаментите, терасите, таваните, покривите, гаражите, мазетата на
жилищните блокове и кооперации, други сгради и помещения, които се използват не по
предназначение.
Чл.4 (изм. Решение №437/31.01.2018г) (1)Във всички райони на територията на
общината се разрешава отглеждането на животни-компаньони /кучета, котки, хамстери и
др./, декоративни птици и животни, отглеждани в кафези и декоративни риби отглеждани в
аквариуми, за които не се изисква специално разрешение от РИОСВ и ОДБХ.
(2)Всички останали животни, за които се изисква специално разрешение от
Регионалната инспекция по околната среда и водите или ОДБХ (охлюви, земноводни,
влечуги и други диви животни), след получаване на съответното разрешително.
(3)В централната градска зона включваща района между бул. “Македония”, ул.
“Сакар планина”, ул.“Алеко Константинов”, ул. “Янко Сакъзов”, ул. “Св. Св. Климент
Охридски”, ул.“Гурко”, алеята в градския парк /продължение на ул. “М-р Чулков” в източна
посока/, до бул. “Македония” се разрешава oтглеждането за лични нужди в собствени
дворни места на следните селскостопански животни:
1.Птици, отглеждани в собствени парцели на закрито – кокошки носачки до 10 бр.;
патици, пуйки, гъски до 5 бр.; зайци до 2 бр. зайци и майки с приплодите им до 2 месечна
възраст, свине за угояване -1 бр.

2.Отглеждане на декоративни риби – без ограничения.
3. Отглеждане на декоративни птици – след съгласуване и диагностично лечебно
профилактично изследване от ОДБХ- Хасково.
(4) В останалите части от регулацията на град Харманли (изключващи централна
градска част) и в регулацията на селата от община Харманли се разрешава отглеждането за
лични нужди в собствени дворни места на следните селскостопански животни:
1. Еднокопитни животни (коне, магарета, мулета, катъри) – не повече от 1 брой с
приплодите им до 1 годишна възраст;
2. Едри преживни животни – /крави, биволи/ – до 2 броя с приплодите им до 1
годишна възраст;
3.Дребни преживни животни - /овце и кози/ – до 5 броя и приплодите от тях до 6
месечна възраст;
4. Свине за угояване – до 2 броя;
5. Птици, отглеждани в собствени парцели – до 50 броя;
6. Зайкини-майки – до 5 броя с приплодите им до 2 месечна възраст, зайци за
угояване – до 20 броя;
7. Пчелни семейства – до 5 броя, като отглеждането им става в съответствие с
разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна регистрация в
компетентната институция.
(5) Повече от допустимия брой животни, посочени в ал.1 може да се отглеждат след
писмено съгласие от съседите и след издадено Удостоверение от ОДБХ-Хасково за
спазването на ветеринарномедицинските изисквания.
(6) отм. с Решение №437/31.01.2018г.
Чл.5 (изм. Решение №437/31.01.2018г) (1). В населени места на Харманли и в
земите за земеделско ползване и отдих в общината се разрешава отглеждането на
селскостопански животни в:
1. (изм. Решение №437/31.01.2018г) заварени законни или търпими по смисъла на
ЗУТ
стопански
постройки,
които
отговарят
на
здравните
изисквания,
ветеринарномедицинските изисквания и на нормативните изисквания за опазване на
околната среда;
2.новоизградени стопански постройки по реда на Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ и съответните подзаконови нормативни актове при спазване на хигиенно
защитните зони, ветеринарномедицинските и изискванията за опазване на околната среда.
(2). Постройките за отглеждане на животни се изграждат и ползват след одобрението
на проект, издадено разрешение за строеж и въвеждане на обекта в експлоатация.
Чл.6.(1). Забранява се отглеждането на селскостопански животни в остарели
паянтови и полумасивни стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-

хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответния вид
животни, на нормативните изисквания за опазване на околната среда и които не са
регистрирани като животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарно-медицинската
дейност /ЗВМД/.
(2) Условията за отглеждане на животните в постройките по ал.1 се контролира от
компетентните длъжностни лица на отдел "Здравеопазване на животните" при ОДБХ Хасково, а отделянето на вредности в околната среда от Регионалната инспекция по
опазване на околната среда и водите /РИОСВ/, по сигнал до контролните органи по тази
наредба.
(3) Стопанските постройки със селскостопанско предназначение за отглеждане на
животни в жилищната зона на общината могат да се изграждат и ползват съгласно
определените норми както следва:
1.Три метра (3м) от дворната-регулационна линия, при условие, че отпадните води се
отвеждат в собствения парцел.
2. Шест метра (6 м) от жилищните сгради на съседните имоти.
3. При невъзможност за спазване на разстоянията по т.1 и т.2 е необходимо
нотариално заверена декларация за съгласие от съответния (те) съсед (и).
Чл.7. Забранява се придвижване на неидентифицирани животни, съгласно
разпоредбите на ЗВМД, едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ),
и свине в населените места на община Харманли.
Чл.8.Забранява се движението на еднокопитни животни /коне, магарета и др./
използвани за животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места
и републиканската пътна мрежа без да са идентифицирани и на които не са извършени
мероприятията, предвидени в държавната профилактична програма.
Чл.9. Забранява се отглеждането на селскостопански животни, пчелни семейства и
гълъби в жилищни сгради в режим на етажна собственост.
Чл.10. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти, за които е
констатирано по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, че са незаконни
строежи или не се използват по предназначение.
Чл.11. Забранява се отглеждането на пчелни семейства и пашата на селскостопански
животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички
паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни
паркове, на територията на спортни обекти, стадиони, в междублоковите пространства, в
дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и
заведения за социални грижи.
Чл.12. Кметовете и кметските наместници на населените места в община Харманли
определят местата за събиране на животни за паша, маршрута по улиците, по които те се
отвеждат.
Чл.13.(1)Забранява се на физическите и юридически лица, които отглеждат
селскостопански животни да замърсяват земната повърхност и почвата в населените места с
оборски тор, торова течност и животински екскременти.

(2) Ако придвижването на животни по улиците на населеното място е свързано с
дефекация, собственикът на животни или пастира на стадото е длъжен да почисти
замърсеното място.
(3) Забранява се движението на пътни транспортни средства с животинска тяга
/каруци/ без свидетелство за собственост, здравен ветеринарно-медицински паспорт и
предпазна престилка.
(4)Забранява се причиняване на дискомфорт на жителите в населените места
предизвикан от отглеждане на животни в личните и помощни стопанства.
(5)Забранява се клането на животни за собствени нужди на домакинствата на
платната, тротоари, зелени площи и др., извън дворните места
(6)Забранява се клането на животни в помощните и личните стопанства за търговия и
снабдяване на обществените заведения.
(7)Забранява се движението и оставянето на животните без надзор, както и
свободното им придвижване /без придружител/ в населените места.
(8)Забранява се пасищно отглеждане на свине.
(9) Забранява се влизането, преминаване и паша на животни в земи с посеви, трайни
или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху
земята.
Чл.14. (1) Заустването на отпадъчни води /битово – фекални/ от животновъдни и
други дейности и обекти в канализационната мрежа става само с разрешение на „В и К„
ООД - Хасково, изразено в писмена форма. В населените места, където няма изградена
канализация, заустването на отпадъчните води се извършва в изгребна яма или друго
пречиствателно съоръжение, изградено в имота при спазване на разстояние минимум - 6
метра от жилищната сграда със съседния имот и 3м от дворишно - регулационна линия със
съседния имот.
(2) Собствениците на селскостопански животни осигуряват съоръжения /бетонирани
площадки, закрити съдове и др./ в своя двор, разположени на отстояние не по малко от 3 м
от дворишно регулационна линия и 6 метра от жилищната сграда със съседния имот, за
временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор).
(3)Торовата маса се извозва от собственика на животните и се депонира в собствен
имот, /за наторяване/ извън регулацията на населеното място, на определени за целта
торища или се използва по начин непозволяващ замърсяване на почвата и околната среда
или да се депонира по указания на кмета на населеното място при спазване изискванията на
правилата за добри земеделски практики.
(4) Не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на
животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса
ежедневно се събира в съоръженията /затворени съдове, бетонирани площадки и др./ и
същите периодично се почистват след превишаване на 0.5 куб.м или минимум два пъти в
месеца, а през летния сезон минимум веднъж седмично.

(5) Временно съхранение и депониране на торов отпадък в чужд или съсобствен
поземлен имот се допуска само при наличие на писмено съгласие от собственика на имота,
договор за наем или друг документ, удостоверяващ ползването на имота.
(6) Временно съхранение и депониране на торов отпадък от животновъдната дейност
в собствени парцели, може да бъде на разстояние не по-малко 50 метра от административни
сгради, детски ясли и градини и болнични и обществени заведения.
(7) Собствениците на животните са задължени ежеседмично да дезинфекцират
помещенията в които ги отглеждат с цел обеззаразяване и контрол над патогенни
микроорганизми – за общо хигиенизиране.
(8) Собствениците на животните са задължени ежемесечно да извършват
дезинсекция, дератизация, дезакаризация на помещенията, в които ги отглеждат с цел
унищожаване на мишки и плъхове, кърлежи, хлебарки, мухи, бълхи, дървеници и др. вредни
насекоми.
Чл.15. Забранява се пускането и преминаването на селскостопански животни през
сметища и торища.
(1)Забранява се изхранването на животни /свине/ с нестерилизирани продукти от
животински произход, кланични отпадъци и отпадъци, събирани от сметищата.
(2)Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и
кофите за смет.
(3) Забранява се изхвърляне на отпадъци от животновъдството на неразрешени за
това места.
Чл.16. Кметове и кметски наместници на населените места:
1.Съдействат при изпълнение на мерките за профилактика, както и за ограничаване и
ликвидиране на заразни болести при животните.
2.Предприемат мерки за недопускане на животни на територията на депата за
отпадъци.
3.Организират събирането на трупове на животни извън населените места,
доставянето и съхранението им в т.н. „трупни площадки”, изградени в съответствие с
нормативните изисквания, по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на
хората и животните и опазване на околната среда до извозването от специализирана кола на
„Екарисаж”, след уведомяване чрез съответното кметство за вида и адреса, където се намира
умрялото животно. Разходите за транспортиране и обезвреждане на животинските трупове са
за сметка на държавния бюджет и не се заплащат от собствениците на умрелите животни.
Чл.17. Забранява се отглеждането на пчелни семейства в град Харманли и в
населените места на територията на Община Харманли, извън реда регламентиран в чл.18.
Чл.18.(1). Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани поземлени
имоти, предвидени за ниско жилищно строителство, както и извън регулационните граници
на населените места – върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, 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 постоянните и временни пчелини.
2.Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т. 1 собственикът
поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), брой
на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.
3.В населени места в имоти с ниско жилищно строителство и в законно застроените
имоти извън границите на урбанизираната територия, пчелините са на разстояние не помалко 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 до 2,20 м или когато са разположени на склон и съседният имот е
поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;
(2). Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
1.разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски
градини и болнични заведения;
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ
Чл.19.(1). Всеки, който отглежда животно-компаньон или се грижи за него, е длъжен
да спазва принципите за хуманно отношение към животните и му осигурява условията,
грижите и вниманието, съобразно изискванията на Закона за защита на животните и Закона
за ветеринарномедицинската дейност.
(2). На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка,
които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия, съобразени с физиологичните
им дадености.
Чл.20. Собственикът на животно-компаньон е длъжен:
1.да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в
чужда собственост или на обществени места.
2.да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на
обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.
3.да не допуска кучето да нарушава спокойствието и хигиенните условия на
членовете на етажната собственост.
4.ако го отглежда с цел развъждане, да бъде регистрирано в ОДБХ.
5. при извеждането на кучетата да носят в себе си паспорта и да го представят за
проверка на общинските органи;
6.да осигурява стерилизацията му, освен ако в случай на възпроизводство е в
състояние да го отглежда.
7.ежегодно да представят кучетата за профилактични ваксинации срещу бяс, други
актуални заразни заболявания на територията на общината, да извършват мероприятията по

обезпаразитяване. При съмнения за бяс и при промяна в поведението на животните,
незабавно да уведомяват ветеринарните органи;
Чл.21.(1). При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от
придобиването му, собственикът на кучето е длъжен да го регистрира при ветеринарен
лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за издаване на паспорт по
образец, ваксинация и обезпаразитяване.
(2). При регистрацията на кучето ветеринарния лекар задължително поставя
микрочип.
(3) Ветеринарните лекари, регистрирани на територията на община Харманли по
ЗВМД са длъжни да осигуряват информация за всяко регистрирано куче не по-малко от
веднъж в месеца в КДОО – Местни данъци и такси на община Харманли . Получената
информация е на разположение на ОДБХ – Хасково и общината.
(4).В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава
декларация в общината в КДОО – Местни данъци и такси по постоянен адрес/седалище за
регистрация. При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна
на местоживеене), собственикът е длъжен в едномесечен срок да уведоми за това
администрацията, като подава нова декларация.
Чл.22.(1). За притежаване на куче ежегодно до 31 март се заплаща такса, определена
с Наредба 6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Харманли.
(2). При придобиване на куче с вече платена годишна такса, същата не се заплаща от
новият собственик, а се подава само декларация за собственост по чл.117 от Закона за
местни данъци и такси.
(3). Невнесените такси се събират с лихвите по Закона за лихвите върху данъци,
такси и други подобни държавни вземания.
Чл.23. Таксата не се заплаща за куче с поставен микрочип за първата година от
неговото регистриране.
Чл.24. Освобождават се от такса собствениците на:
1.кучета на инвалиди /лица с намалена работоспособност от 75 до 100 на
сто - до 1 куче за времето на неработоспособността/
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.ловни кучета
Чл.25.Отглеждането на животни компаньони в сградите в режим на етажна
собственост става при изпълнение на съответните нормативни актове и без да се създава
неудобство на непосредствените съседи. Всеки собственик или обитател вписва в книгата за
собственици притежаваните или взети за отглеждане животни.
(1).Задължение на управителя/председателя на управителния съвет в етажната
собственост да предостави информацията за вписаните кучета от книгата на етажната

собственост в КДОО – Местни данъци и такси на община Харманли в 30-дневен срок от
вписването в книгата на етажната собственост.
Чл.26. Забранява се отглеждането на животни компаньони и гълъби на открити
тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост.
Чл.27. Забранява се функционирането на приюти за домашни любимци в жилищни
постройки в режим на етажна собственост.
Чл.28. Забранява се разхождането на кучета от едри породи и агресивни кучета от
малолетни лица.
Чл.29. Забранява се транспортирането на кучета с превозните средства на
обществения транспорт, с изключение на служебните кучета на МВР и кучета водачи за
слепи хора.
Чл.30. При присъствие на животно компаньон на обществено място, собственикът
/или лицето водещо животното/ е длъжен:
1.да не оставя животното без надзор и да упражнява постоянен контрол на
поведението му;
2.да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно
компаньон с други животни и хора;
3.да гарантира сигурността и защитата на своето животно компаньон от хора и други
животни, които могат да му причинят физически или психически страдания;
4.да не допуска нарушаване на обществения ред, спокойствието и почивката на
гражданите от животното компаньон;
5.да не използва животното компаньон за комерсиални цели – борби, просия,
фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и други;
6.да носи със себе си паспортa му;
7.да почисти мястото след дефекация на животното.
8.да води кучето винаги с нашийник и повод, не по-дълъг от 2 метра, ако кучето е
агресивно и с намордник.
9.да не подтикват и да не допускат нападение на кучето срещу хора и животни.
Чл.31.(1). Забранено е разхождането на животни компаньони:
1.на територията на детски ясли, детски градини, детски и спортни площадки,
училища и стадиони;
2.в дворовете на здравни заведения и заведения за социални грижи;
3.на територията на уличното озеленяване, извънселищното озеленяване и паркове,
междублоковите пространства.

Чл.32. (1)Разрешава се преминаването на животни компаньони през териториите на
междублоковите пространства и уличното озеленяване при спазването на разпоредбите на
чл.30, т.8.
(2) Разрешава се разхождането и заниманието на животни компаньони на
територията на парк „Димана Данева”.
(3)Площта се обозначава, на входа и изхода се осигуряват контейнери за изхвърляне
на животински отпадъци, като се предвиди минимално отстояние от съществуващите
детски и спортни площадки, не по-малко от 20 м.
Чл.33.(1). Куче без нашийник и повод, не придружавано от собственика си, се счита
за безстопанствено и се прибира от служителите на Общинския приют /изолатор/ за
безстопанствени кучета. Животното (куче или котка) се връща на собственика му след
подписване на приемо-предавателен протокол и заплащане на такса за престой на
животното в приюта, определена в Наредба №6 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Харманли.
Чл.34. Безстопанствени и непотърсените животни в срок от 7 дни страдащи от остри
заразни заболявания или чието поведение представлява опасност за живота и здравето на
хората и животните, след установяване на здравния им статус и поведение от обслужващия
приюта ветеринарен лекар, подлежат на евтаназия. /съгласно раздел VII от ЗВМД/
Чл.35. Безнадзорните, безстопанствените и кучета на собственици, които са
нападнали или ухапали граждани, се настаняват незабавно в общинския приют. Всички
жалби и сигнали на граждани, нападнати или ухапани от кучета, се разглеждат от назначена
със заповед на кмета на общината комисия, в която участват специалисти от всички
отговорни и компетентни институции. Съгласно разпоредбите на чл.51 от Закона за защита
на животните, при доказана опасност за живота и здравето на хората и животните,
комисията предлага животното да се евтаназира. /съгласно раздел VII от ЗВМД/
Чл.36. Безстопанствените кучета се обработват /кастрират, обезпаразитяват,
ваксинират, поставя се ушна марка и др./, съгласно изискванията на Закона за защита на
животните.
Чл.37. Забранява се предлагането/поставянето на храна и хранителни отпадъци на
безстопанствени кучета и котки на обществени места, с цел предотвратяване създаването на
хранителни навици и териториалност.
Чл. 38. Приходите от такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване на
популацията на безстопанствените кучета.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.39. Контрол по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от
упълномощени от Кмета на общината лица, както и от кметовете и кметските наместници
на населените места на община Харманли, които съставят актове за установяване на
административни нарушения.

(1)При установяване на нарушения от упълномощените лица, същите дават
задължителни предписания или заповеди с посочване на срокове и отговорници за
изпълнението им и съставят актове за установени административни нарушения.
(2)При неизпълнение на предписание по ал.1 се съставя акт за установяване на
административно нарушение, след което се издава на наказателно постановление по реда на
ЗАНН.
(3)Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват незабавен достъп и да
оказват съдействие на органите по чл.39 за всички обекти и територии за извършване на
проверка, за измерване или за вземане на проби от настоящи или потенциални източници на
замърсяване и/или увреждане на околната среда на територията на община Харманли.
(4) 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 от 200 до 1000
лева.
(5) При повторно нарушение от същия вид размера на глобата или
имуществената санкция се удвоява, а при следващо нарушение санкцията е в петорен
размер.
(6) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в
сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение
от същия вид.
Чл.40. Лицата по чл. 39, извършват проверки, в т.ч. и по сигнали и жалби на
граждани, като за целта могат да бъдат канени и представители на ОДБХ, РИОСВ, ОД на
МВР и др.
Чл.41. (1)За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите се
налагат глоби от 100 до 1000 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 500 до 2000 лв.
(3) За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази Наредба, установени
при извършването им, се налага на място глоба с фиш в размер до 50 /петдесет/ лева.
(4) (нова с Решение №353, отр. в Протокол №24/29.05.2013 г.) За констатирани
нарушения по чл.13, ал.3 по настоящата Наредба на нарушителите се налагат глоби от 50 лв.

Чл.42. Наказателните постановления се издават по реда на ЗАНН от Кмета на
община (1) (изменена с Решение №353, отр. в Протокол №24/29.05.2013 г.)
Наказателните постановления подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който
е извършено или довършено нарушението от нарушителя в седем дневен срок от връчването
му.
Чл.43. Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА:
§1. (изм. Решение №437/31.01.2018г) По смисъла на тази Наредба:
”земи за земеделско ползване и отдих” са земите по § 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
”селскостопански животни” са животни, отглеждани и развъждани от човека с цел
производство на суровини и храни от животински произход или за други селско- или
горскостопански цели, или за работа (впрегатен добитък, едър и дребен рогат добитък,
свине, зайци, птици, буби, пчели).
“едри преживни животни” са говеда и биволи.
“дребни преживни животни” са овце и кози.
”еднокопитни животни” са коне, магарета и техните хибриди.
”птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки, яребици, пъдпъдъци, токачки,
пауни и фазани, отглеждани в затворени помещения и в кафези за лични нужди, с търговска
или нетърговска цел, или с развъдна цел.
„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.
"Идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни
и регистрационни данни;
„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.
”агресивни кучета” са кучета, които проявяват неадекватна реакция, насочена срещу хора
или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до
нараняване или причиняване на смърт;
"Безстопанствено животно" е животно което е без собственик и регистрация и е
свободнодвижещо се.
„с цел развъждане” е размножаване на животното поне веднъж годишно.
„строг нашийник” е нашийник от метални звена и защита на ларинкса с косо извити
навътре заоблени метални щифтове с диаметър минимум 3.5 мм.
”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.
„Дезинсекция”- Унищожаване на хлебарки, мухи, бълхи, дървеници и др. вредни
насекоми.
„Дератизация”Унищожаване
на
мишки
и
плъхове.

„Дезакаризация”Унищожаване
на
кърлежи.
„Дезинфекция”- Обеззаразяване и контрол над патогенни микроорганизми – за общо
хигиенизиране и т.н.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Закона за
устройство на териториите, ЗВМД, Наредба № 44 - за ветеринарномедицинските изисквания
към животновъдните обекти, Закон за защита на животните и Закона за опазване на
околната среда и влиза в сила от приемането и от общинския съвет и е изменена и
допълнена с Решение №353, отр. в Протокол №24/29.05.2013 г.
§ 2. Специфичните условия за отглеждане и защита на животните, които не са обект
на настоящата наредба, се подчиняват на изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и конкретната
подзаконова нормативна уредба.
§ 3. Настоящата Наредба е приета с Решение №242 отразено в Протокол
№17/21.11.2012г. на Общински съвет Харманли и отменя Наредба № 3 за реда, начина и
условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Харманли,
приета от Общински съвет с Протокол № 50 от 4.08.1999 год.на Общински съвет гр.
Харманли и последни изменения от 2006 г., изменена и допълнена с Решение №437,
отразено в Протокол № 31/31.01.2018г. на ОбС-Харманли.

ИВАН ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет-Харманли

