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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПРОВАДИЯ
НАРЕДБА
№4
ЗА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НАОБЩИНА ПРОВАДИЯ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл.1.(1).(изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) Тази наредба урежда
правилата и нормите за отглеждане на животни на територията на
Община Провадия.
(2). (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) Наредбата урежда правата
и задълженията на физическите лица в процеса на управление
на дейностите, свързани с отглеждането на животни на
територията на Община Провадия.
(3). Наредбата урежда глобите и санкциите за нарушаване на
фиксираните в нея правила и норми.
Чл.2.(изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.)
Наредбата е
задължителна за населените места на територията на
Община Провадия. Тя се отнася за животни, отглеждани в
личните стопанства и не важи за отглежданите с търговска
цел животни, за промишлено отглежданите и дивите животни.
РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ.
Чл.3. (отменен на заседание на ОбС Провадия с решение №31399 проведено на 16.10.2006г.).
Чл.4. (изм. Реш. № 24-286/28.12.2005 г.) Общинската
администрация определя общински места за паша.
Чл.5. (изм. Реш. № 31-399/16.10.2006 г.) Общинската
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администрация осъществява контрол по наредбата, съвместно с
регионална ветеринарно-медицинска служба (РВМС) и
регионална инспекция опазване и контрол на общественото
здраве (РИОКОЗ).
РАЗДЕЛ III.(Заглавие - изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.)
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНИ.
Чл.6. (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) Собствениците на
животни са длъжни:
1. Да ги регистрират в регионална ветеринарно медицинска
служба (РВМС).
2. (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) Да опазват здравето на
животните и предпазват хората от болести,както и да опазват
околната среда.
3. (отм. Реш. № 24-286/28.12.2005 г.)
4. (отм.Реш. № 12-130/24.09.2004 г.).
Чл.7.(1). (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; отменена на
заседание на ОбС Провадия с решение №31-399 проведено на
16.10.2006г.).
(2). (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; Реш.№ 31-399/16.10.2006
г.) При промяна в броя на животните собствениците са длъжни
да уведомят ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния
обект, за настъпилите промени в числеността на животните.
Чл.8. (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; Реш.№ 31399/16.10.2006 г.) Във връзка с предотвратяване, ограничаване и
ликвидиране на болести, собствениците на животни са длъжни
да уведомят незабавно ветеринарния лекар, обслужващ
животновъдния обект, за промени в здравословното състояние на
животните, за извършено неотложно клане и за умрели животни.
Чл.9. (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) Собствениците на
животни в гр.Провадия имат право да отглеждат определен брой
и вид животни според зоната, в която са разположени
стопанските постройки.
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(1). (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) ПЪРВА ЗОНА:
централната част на града обхваща кварталите южно от
ул."Шипка", на юг, източно от ул."Дунав", по ул."Цар
Освободител",
ул."Камчия",
ул."Украйна", северно от
ул."Климент" и в посока север, западно от ул."Св.Св.Кирил и
Методий" до ул."Шипка".
В първа зона е забранено отглеждането на животни с
изключение на домашни любимци и екзотични птици.
(2). (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) ВТОРА ЗОНА: обхваща
кварталите заключени южно от ул."Сергей Румянцев", северно
от ул."Шипка", западно от ул."Дунав" и ул."Д-р М.Сапарев",
източно от ул."Янко Сакъзов" и ул."Украйна", южно от
ул."Климент", северно от ул."Б.Мавроганов", източно от ул.
"Св.Св.Кирил и Методий", западно от ул."Хр.Смирненски",
ул."Св.Обретенов", ул."Хр.Ганчев", ул."Патриарх Евтимий"
до ул. "Шипка". Втора зона включва още и кварталите на запад
от ул. "Б.Желев", северно от ул. "Б.Мавроганов", на юг по
ул."Камчия", на север от имотите на МВР, източно от ул.
"Ц.Церковски", ул. "М.Стоянов" и ул. "Ж.Йорданов" до
Хлебозавода.
Във втора зона могат да се отглеждат до 10 бр. зайци, птици и
1 бр. куче пазач.
(3). (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; Реш.№ 31399/16.10.2006 г.) ТРЕТА ЗОНА: южно от кв."Север", източно от
улиците
"Ген.Манзей",
"Патриарх Евтимий",
"Хр. Ганчев",
"Св.Обретенов" и "Хр.Смирненски" до ул. "Б.Мавроганов" по
целия източен скат.Трета зона включва още целия скат от
Хлебозавода, западно от ул. "Ж.Иорданов", ул. "М.Стоянов" и ул.
"Ц.Церковски". В тази зона да попадне и квартала източно от ул.
"Хр.Илиев Коев".
В трета зона могат да се отглеждат до разрешения брой и вид
животни, съгласно чл.1, ал.2 от „Наредба № 44 от 20 април 2006
г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти”, след писмено съгласие на съседите, предоставено на
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собственика, удостоверено със съответните подписи.
(4). (нова – Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; отм. Реш. № 32424/14.11.2006 г.)
(4). (нова – Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; бивша ал.5, изм.
Реш. № 32-424/14.11.2006 г.) ЧЕТВЪРТА ЗОНА: включва
земи попадащи §.4, в местностите "Паша кьошк", "Суоксу", "Шашкъните", "Фазанарията" и "Разбоя", както и в
местността "Айкъна" от землището на гр.Провадия.
В четвърта зона могат да се отглеждат едър рогат добитък,
дребен рогат добитък, еднокопитни и свине съобразени със
Закона за животновъдството, Закона за ветеринарномедицинската дейност, ППЗВМД и Наредбите за животновъдна
дейност.
(5). (нова – Реш. № 39-488/14.05.2007 г.) Собствениците на
пчелни семейства могат да настаняват пчелини с повече от 10
пчелни семейства в населените места – урегулирани поземлени
имоти, след писменото съгласие на съседите, предоставено на
собственика, удостоверено със съответните подписи, при спазване
разстоянията, указани в чл.13 от ЗП.
Чл.9а. (нов - Реш.№ 31-399/16.10.2006 г.) Физически лица,
собственици на животни, в селата на Община Провадия имат
право да отглеждат за лични нужди, съгласно чл.1 ал.2 от
"Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарно медицинските
изисквания към животновъдните обекти", до:
1 . една крава;
2. пет овце или кози;
3. пет прасета за угояване;
4. три броя еднокопитни с приплодите;
5. двадесет заека;
6. петдесет птици.
Чл.10. Забранява се:
1. (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) Движението в населени
места без придружител на животни.
2. Отглеждането на животни на сметоразтоварищата.
3.Придвижването на болни или съмнително болни от заразни и
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паразитни болести животни освен в случаите, когато е
разпоредено от ветеринарно-медицинските органи.
4.Изхранването на животни с нестерилизирани продукти от
животински произход, кланични и кухненски отпадъци и
отпадъци, събирани на сметищата.
5. (нова – Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) Отглеждането на кучета
с цел търговия.
6. (нова – Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) Отглеждането на кучета
и птици на открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна
собственост.
7. (нова – Реш. № 19-215/28.04.2005 г.) Свободно разхождане и
пускане на домашни любимци - кучета в границите на:
- територията на детски градини, училища, здравни заведения, на
детски площадки, градски паркове и градини, утвърдени
туристически маршрути, археологически и исторически обекти.
Забраната да бъде обозначена със съответните знаци.
8. (нова – Реш. № 24-286/28.12.2005 г.; изм. Реш.№ 31399/16.10.2006
г.)
Изхвърлянето
на
отпадъци
от
животновъдната дейност в съдовете за смет и на терени —
общинска и държавна собственост. За съхраняването на
отпадъците от животновъдната дейност, собствениците на
селскостопански животни изграждат и поддържат торища
съгласно чл.23 т.4 от Наредбата.
Чл.11. Пасищно отглеждане на свине да става след разрешение
от ветеринарно-медицинските власти, общинските и горските
органи, и след заплащане на съответната такса.
Чл.12. (изм. Реш.№ 31-399/16.10.2006 г.) При придвижване или
транспортиране на животните на територията на Република
България същите се придружават от ветеринарномедицинско
свидетелство за придвижване, а едрите преживни и от
ветеринарномедицински паспорт.
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РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ
НА ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ И КУЧЕТА ЗА СЛУЖЕБНИ, ЛОВНИ И ДРУГИ ЦЕЛИ. (изм. Реш. № 31399/16.10.2006 г.; отменен Реш. № 13-222/02.10.2012 г.-в сила от
01.11.2012 г.).
Чл.13.(1). (изм. Реш. № 31-399/16.10.2006 г.; отм.)
1. (изм. Реш. № 31-399/16.10.2006 г.; отм.)
2.
3.
4.
5. (изм. Реш. № 31-399/16.10.2006 г.; отм.)
(2).(изм. Реш. № 31-399/16.10.2006 г.; отм.)
1.
2.
3.
4.
5.
(3).( нова – Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; отм).
1.
2.
3.
4. (нова - Реш. № 31-399/16.10.2006 г.; отм.)
Чл.14.(отм.)
Чл.15.(отм.)
Чл.16.(1).( нова – Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; отм.)
(2).( нова – Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; отм.)
(3).( нова – Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; отм.)
(4).( нова – Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; отм.)
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PАЗДЕЛ V. ПРАВИЛА И НОРМИ ПО ТЕРИТОРИАЛНО
И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО.

Чл.17. (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) Сградите и
постройките на допълващото застрояване /за стопански дейности
- отглеждане на животни/ трябва да са на разстояние не по-малко
от 3 метра от вътрешните регулационни линии.
Чл.18. Сградите и постройките на допълващото застрояване не
могат да се разполагат на уличната регулационна линия или
навътре от нея, пред сгради на основното застрояване.
Чл.19. Стопанските постройки не могат да се разполагат на
калканна стена на жилищна сграда в съседен парцел.
Чл.20. Стопанските постройки в селата се изграждат с
височина до 5,5м. над прилежащия терен и до 8,5м. до найвисоката част на покрива.
Чл.21. Второстепенните постройки в жилищната зона са с
височина до 2,5м. над прилежащия терен и до Зм. до най-високата
част на покрива. Когато постройките се разполагат на вътрешна
регулационна линия, най-високата част на покрива при
калканната стена може да има височина до 3,6м.
Чл.22. Стопанските постройки на допълващото застрояване се
изграждат, съгласно изискванията на Наредба №7 за хигиенните
изисквания за здравна защита на селищната среда и Наредба №2
за противопожарните строително-технически норми.
Чл.23. (изм. Реш. № 12-130/24.09.2004 г.) При изграждане или
реконструкция на сгради и постройки за отглеждане на животни
се осигуряват следните условия:
1. Водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно
почистване, измиване и дезинфекция.
2. Дворове, позволяващи лесно механично почистване, измиване
и дезинфекция.
3.Помещение за фуражите.
4. Торище с наклон за отцеждане на тора и циментирана основа.
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5. (изм. Реш. № 31-399/16.10.2006 г.) Заустване на отпадните
води или на утаечна шахта съгласно изискванията за
недопускане на замърсяване на околната среда.
6. (нова – Реш. № 12-130/24.09.2004 г.; отменена на заседание на
ОбС Провадия с решение №31-399 проведено на 16.10.2006г.)
РАЗДЕЛ VI. КОНТРОЛ И САНКЦИИ.
Чл.24. Контролът по спазване на настоящата наредба се
осъществява
от
Общинска
администрация,
районните
ветеринарно-медицински власти, "В и К", Кметове на Кметства и
Кметски наместници на населени места.
Чл.25. Лицата, нарушили разпоредбите на тази наредба, както и
лицата, допуснали извършването на такива нарушения се наказват
с глоба в размер до 400лв., а при повторно нарушение от 400лв.
до 500 лв.
Чл.26. Нарушенията на наредбата се установяват с актове,
съставени от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета
на Общината.
Чл.27. Въз основа на съставените актове, Кмета на Общината
издава наказателни постановления.
Чл.28.
Установяването
на
нарушенията,
издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се
извършва по реда, предвиден по Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл.29. 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.30. Освен глобите нарушителите заплащат и разходите,
свързани с установяване и отстраняване на нарушенията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
§.1. В шест месечен срок от влизане в сила на настоящата
наредба сградите и постройките на допълващото застрояване /за
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стопански дейности — отглеждане на селскостопански животни/
да се приведат в съответствие с изискванията и.
§.1а. (нов - Реш. № 31-399/16.10.2006 г.) По смисъла на чл.9
ал.3 съсед да се счита "всички пряко граничещи с имота
граждани".
§.2. Наредбата се издава на основание чл.22, ал.1 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от
Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на
селищната среда и влиза в сила след публичното и обявяване .
§.3. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или
отменяна с решение на Общински съвет — гр.Провадия.
§.4. Наредбата е приета на заседание на Общинския съветгр.Провадия, с решение № 22-253 от 29.03.2001 г.
§.5. Наредбата е изменена на заседание на Общинския съветгр.Провадия, с решения № 12-130 от 24.09.2004 г.; № 15-182 от
29.12.2004 г, № 19-215 от 28.04.2005 г.; № 24-286 от 28.12.2005
г.; № 31-399 от 16.10.2006 г.; № 32-424 от 14.11.2006 г.; № 39-488
от 14.05.2007 г. и № 13-222 от 02.10.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ : /п/
/ БИСЕР ДЕНЕВ /
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