
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
гр. Куклен  4101, област Пловдив, ул. “Ал. Стамболийски” № 43, тел.: 03115/2120, obskuklen@abv.bg,  www.kuklen.org

            

НАРЕДБА №23

ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И ДРУГИ 
В ЖИЛИЩНИ ИМОТИ И ПАРЦЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА КУКЛЕН

(приета с Решение № 358, взето на редовно заседание с Протокол № 36 
от 26.04.2013г. на Общински съвет Куклен; 

изм. с реш. № 283, взето с протокол № 20 от 30.09.2016г.)
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Раздел Първи
Общи разпоредби

Чл.1.  Наредбата   регламентира   реда,  начина и условията  за  отглеждане на
селскостопански   животни   и  птици  в   регулационните  граници  на  гр.  Куклен,
кметствата в община Куклен и територията извън регулацията на населените места.

Чл.2.  На  територията  на  община  Куклен  се  разрешава  отглеждането  на
селскостопански  животни  при  стриктно  спазване  на  нормативната  уредба  по
устройство  на  територията,  ветеринарномедицинските  и  санитарно-хигиенните
изисквания за опазване на околната среда:

а)   стопански   животни   /впрегнати,   едър   и   дребен   рогат добитък, свине,
зайци);

б) животни за спортна и научна цел;
в) домашни животни;
г) домашни птици;
д) пчели
Чл.3.   Разпоредбите   на  настоящата  Наредба   са  задължителни  за  всички

физически  и  юридически  лица,  които  живеят,  временно  пребивават  или
управлението, на които е на територията на Община Куклен.

Чл.4. Според мястото на отглеждане,  територията на общината се  районира
както следва:

1. Градски район – територията на гр.Куклен
2.  Селски  райони  –  територията  на  селата  в  Община  Куклен  включени  в

строителната граница на населеното място в общината
3. Територията извън регулацията на населените места

Раздел Втори
Ред, начин и условия на отглеждане

Чл.5 /1/ В жилищните парцели с индивидуално застрояване на територията на
Куклен се разрешава отглеждането на домашни животни и птици в съответствие със
законовите разпоредби.

/2/ В жилищата се разрешава отглеждането на кучета /съгласно Закон за защита
на животните /.

/3/  Разрешава  се  отглежданите  селскостопански  животни  в  парцели  на
периферните жилищни квартали, да се извеждат на паша само в случаите, когато не
преминават през улици с трайна настилка.

Допустими  норми за брой и вид на отглежданите животни в зависимост от мястото им
на отглеждане

Чл.6 /1/  На  територията  на  община  Куклен  се  разрешава  отглеждане  на
селскостопански животни в дворищно-регулационни парцели както следва:

а/ две едри преживни животни с приплодите им до 1 годишна възраст;
б/ шест овце майки или кози майки с приплодите им до 6-месечна възраст;
в/ три прасета за угояване;
г/ един брой еднокопитно животно с приплодите им до 1 годишна възраст;
д/ осем зайкини с приплодите;
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е/ 30 броя възрастни птици за яйцеснасяне;
ж/ 60 броя бройлери
/2/  (изм.  с  реш.  №  283/30.09.2016г.) При  констатирани  случай  на  превишаване  на

посочените  бройки  селскостопански  животни  и  при  постъпили  оплаквания  от
граждани  ще  се  съставят  констативни  протоколи с  предписания  за  намаляване  на
бройките до допустимите, или селскостопанските постройки за отглеждане трябва да
бъдат преместени и разположени извън чертите на населеното място при условия на
Наредба  №  44  от  20.04.2006г.  за  ветеринарномедицинските  изисквания  към
животновъдните  обекти,  или най-малко  на  100м.,  а  за  птици  500м.  от  последната
жилищна постройка от регулацията, с изключение на домашните птици.

/3/ В жилищни парцели се забранява отглеждането на кучета, котки и други
такива с търговска цел /продажба, пансионат и др/.

/4/ Забранява се отглеждането на животни на сметища и торища.
/5/ Забранява  се  отглеждането на животни около и в  жилищни постройки с

повече от 4 семейства, както и в зелените площи, паркове и градини.
Чл.7.  Собствениците  на  животни  ги  декларират  и  представят  за

идентифициране,  имунизиране  и  извършване  на  задължителните  ветеринарно-
медицински мероприятия, съгласно изискванията на чл.34 от Закона за ветеринарно-
медицинската дейност /ЗВМД/, по отношение на кучетата и котки отглеждането да се
извършва съгласно глава IV от ЗЗЖ /Закон за защита на животните/ а регистрацията
им съгласно чл.174 от ЗВМД.

Чл.8. Кметът  на  общината  организира  регистрирането  на  животните,
издаването  на  свидетелства  за  собственост  на  едрите  преживни  и  еднокопитни
животни,  като  създава  условия  за  провеждане  на  задължителните  ветеринарно-
медицински мероприятия, съгласно изискванията на чл.35 от ЗВМД.

Чл.9 /1/ Отстоянието на стопанските сгради за отглеждане на животни и птици
в регулационните граници на населените места да бъде:

1.  Не  по-малко  от  6  /шест/  метра  от  дворищната  регулационна  линия,  при
условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел.

2.  Не  по-малко  от  6  /шест/  метра  от  жилищните  сгради  в  самия  парцел  и
съседните парцели.

3.  Посочените отстояния могат да бъдат и други, при писмена договореност
между съседите и съсобственици /нотариално заверена декларация/,

/2/ 1. Животновъдните сгради трябва да се строят, разполагат и оборудват така,
че да отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания (Наредба 44 от 20.04.2006г. -
за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти).

2. Да са осигурени следните условия:
а/ водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване, измиване

и дезинфекция;
б/  дворове,  позволяващи  лесно  механично  почистване,  измиване  и

дезинфекция;
в/ отделно помещение за фуражите;
г/  наличието  на  торище  в  дворовете  -  с  циментирана  основа  и  наклон  за

отцеждане на торта;
д/ заустването на отпадните води да става в канализационната мрежа /където

има изградена такава/ след съгласуване с ВиК, а при липса на такава, в изгребна или
септична яма, изградена в имота на собственика. Към големите животновъдни обекти
извън  регулация,  да  се  изграждат  съоръжения,  пречистващи  отпадните  води  до
категорията на водоприемника;

3



3. В извънрегулационния район се разрешава:
а/  Отглеждането  на  всички  видове  животни  с  разрешение  на

административните органи /Община, РИОКОЗ, ОДБХ, РИОСВ и др./. Изискванията
към  животновъдните  обекти  да  са  съобразени  с  действащата  нормативна  база
(Наредба  44  от  20.04.2006г.  -  за  ветеринарномедицинските  изисквания  към
животновъдните обекти).

б/ Собственици на животни във вилни парцели и в зони на земеделско ползване
спазват разрешителния режим за селски район;

в/ Собственици на животни, отглеждани в бивши стопански дворове се ползват
с разрешителния режим на селски район;

4.  (изм. с реш. № 283/30.09.2016г.)  Домакинствата от селските райони задължително
да  имат  в  дворовете  си  изградени  и  поддържани  торища,  като  тора  се  събира  в
закрити  помещения  или  закрити  съдове,  които  отстоят  на  минимум  10м.  от
намиращите  се  в  производствени  площи  жилищни  сгради, а  торовата  маса  да  се
изнася периодично (най-малко четири пъти месечно) в определените от Общината
или Кметствата райони.

5. Собствениците се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията,
периодично  да  извършват  борба  с гризачите, а в летния сезон ежеседмично да
провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени   от  Министерството
на здравеопазването и МОСВ;

6.  (нова - реш. № 283/30.09.2016г.) Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на
животните,  да  ги  предпазват  от  болка  и  страдание  и  да  не  ги  изоставят,  да  ги
отглеждат и се грижат за тях като стриктно спазват условията за хуманно отношение
към животните, условията на ЗЗЖ и ЗВМД

7. (нова - реш. № 283/30.09.2016г.) Всички стопани, отглеждащи домашни животни, са
длъжни:

7.1. Да спазват хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда;
7.2.  Да  предотвратяват  и  ограничават  замърсяването  на  околната  среда  от

отглеждането на животни;
7.3. Да опазват околната среда за сегашни и бъдещи поколения и защита на

здравето на хората;
7.4. Да запазват комфорта на живот на жителите на населените места;
7.5. Да ги извеждат и прибират до и от събирателните пунктове, определени със

заповед на кмета на населеното място.
8.  (предишна  т.  6  -   реш.  №  283/30.09.2016г.) Кметовете и кметските наместници на

населените  места  определят  със  заповед площите,  които могат  да  се  използват  за
паша, както и маршрутите за придвижване на стада до тях;

9.  (предишна т. 7 - реш. № 283/30.09.2016г.) Забранява се изхвърлянето на трупове на
умрели животни в контейнерите и кофите за смет, като стопаните се задължават да ги
оползотворяват  в  екарисажи.Телефони  на  екарисажа  се  намират  при  дежурния  в
общинска администрация и съответния ветеринарен лекар отговарящ за района.

Чл.10. Забранява се:
1. Забранява се изграждането и експлоатацията на животновъдни обекти:
а/  до  всички  водоизточници  за  питейни  и  битови  нужди,  отстояща  на

разстояние 200 м от дренажните кладенци;
б/  на  територията  на  всички  природозащитни  обекти  и  естествени

местообитания на защитени от закона растителни и животински същества, както и
охранителната ивица от 700 м около тях;
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в/ на територията на регистрираните исторически и археологически паметници
на културата;

г/ на територията на квартални градини, зелени площи, паркове, детски ясли,
градини,  училища  и  прилежащите  им  терени,  както  и  в  околоболничните
пространства.

2.  Пашата  на  животни  на  територията  на  лесопаркове,  паркове,  градини  и
зелени площи.

3.   Преминаването  на  животни  през  града  без  ветеринарно  свидетелство  за
транспорт,  а  за  едрите  преживни  и  еднокопитни  животни  и  свидетелство  за
собственост и здравен ветеринарномедицински паспорт.

4.  Придвижването  на  болни  или  съмнително  болни  от  заразни  и  паразитни
болести животни през града, освен в случаите, когато е разпоредено от ветеринарно-
медицинските органи.

5.  (доп.  с  реш.  № 283/30.09.2016г.) Забранява се клането на животни за собствени
нужди на домакинствата на платната, тротоари, зелени площи и др., извън дворните
места. При необходимост от клане на едър рогат добитък или еднокопитни животни,
същите трябва да се транспортират до действаща кланица. Абсолютно е забранено
клането  на  едър  рогат  добитък  или  еднокопитни  животни  в  животновъдните
стопанства на стопаните.

6.  Движението на пътни транспортни средства с животинска тяга /каруци/ без
поставени престилки на животните.

7. (нова - реш. № 283/30.09.2016г.) Изхвърлянето на отпадъци от животновъдството на
неразрешени за това места.

8.  (нова  -  реш.  №  283/30.09.2016г.) Движение  на  животни  без  придружител  в
населените места.

9.  (нова -  реш. № 283/30.09.2016г.) Замърсяването на терени и улици за обществено
ползване с отпадъци от животински произход (фекалии). Направените замърсявания
при  прехода  на  животни  по  обществени  терени  или  улици  в  населеното  място,
незабавно се почистват със собствени средства от собственика на животните.

10.  (нова  -  реш.  №  283/30.09.2016г.) Причиняване  на  дискомфорт  на  жителите  в
населените  места  предизвикан  от  отглеждане  на  животни  в  личните  и  помощни
стопанства.

11.  (нова -  реш. № 283/30.09.2016г.) Изхвърлянето на трупове на умрели животни в
контейнерите и кофите за смет.

12. (нова - реш. № 283/30.09.2016г.) Депонирането на оборска тор в населеното място.
Чл.11. (доп.  с  реш.  №  283/30.09.2016г.) При смъртен  случай на  животни и  птици,

собственикът  съобщава  на  ветеринарно-медицинската  служба,  която  предприема
действия съгласно ЗВМД или се обажда на действащ екарисаж.

Раздел Трети
Контрол. Административно-наказателни разпоредби

Чл.12. Контрол по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от:
/1/  Кмета   на  общината  и  упълномощени  от  него  лица,  както  и  кметските

наместници  на  населените  места  на  община  Куклен,  които  съставят  актове  за
установяване на административни нарушения. 

/2/  Специализираните  общински  органи:  Екология  и  общинска  служба
„Земеделие и селско стопанство” и „Незаконно строителство”
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/3/ (изм.  с  реш.  №  283/30.09.2016г.) При  установяване  на  нарушения  от
упълномощените  лица,  същите  дават  задължителни  предписания  или  заповеди  с
посочване на срокове и отговорници за изпълнението им. 

/4/ (изм.  с  реш.  №  283/30.09.2016г.) При неизпълнение на предписание по ал.  3  се
съставя акт за установяване на административно нарушение, след което се издава на
наказателно постановление по реда на ЗАНН. 

/5/  Физическите  и  юридическите  лица  са  длъжни  да  осигуряват  незабавен
достъп и да оказват съдействие на органите по чл.12 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 Куклен. 

/6/ 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. 

/7/  При  повторно  нарушение  от  същия  вид  размера  на  глобата  или
имуществената санкция се удвоява, а при следващо нарушение санкцията е в петорен
размер. 

/8/ 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.13.  (изм.  с  реш.  №  283/30.09.2016г.) Лицата  по  чл.  12,  извършват  проверки  по
постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от
държавни  органи,  физически  и  юридически  лица,  като  анонимни  сигнали  не  се
проверяват, като за целта могат да бъдат канени и представители на ОДБХ, РИОСВ,
ОД на МВР и др. 

Чл.14. /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. 

Чл.15.  (изм.  с  реш.  №  283/30.09.2016г.) Кметът  на  Община  Куклен  определя  със
заповед  и  длъжностни  лица  за  извършване  на  контрол  върху  работата  на
длъжностните  лица  по  чл.  12,  които  съставят  актовете  за  установяване  на
нарушенията на Наредбата, извършени от последните и дава отчет пред Общински
съвет Куклен. 

Чл.16. (изм.  с  реш.  № 283/30.09.2016г.) Наказателните постановления се издават по
реда на ЗАНН от Кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.17. (изм.  с  реш.  №  283/30.09.2016г.) Установяването на  нарушения,  издаването,
обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършва по реда на
Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.18. (отм. с реш. № 283/30.09.2016г.)

Чл.19. (отм. с реш. № 283/30.09.2016г.)

Раздел Четвърти
Преходни и Заключителни разпоредби
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§  1.  Настоящата  Наредба  се  издава  на  основание  изискванията  на  ЗМДТ,
ЗВМД, ЗП,ЗЗЖ и чл.22 от ЗМСМА.

§ 2. Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета на Общината и
Кметските наместници.

Настоящата наредба е приета с решение № 358 от 26.04.2013г. с протокол № 36
от 26.04.2013г. на Общински съвет при община Куклен и влиза в сила от деня в който
се публикува в печата или се разгласи по друг начин в общината.
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