СПРАВКА
за отразяване на съгласувателни становища, получени през портала на обществено обсъждане за съгласуване на:
1. Проект на Наредба №21 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански
животни, загробването им при необходимост на територията на община Брегово

Подател
По т.1.
Кирил Кунчев – общински съветник

Предложение
1.Допълнение към заглавието на раздел
II „Права и задължение“
Предлагаме
нов
текст:
„Права
и
задължения
на
кметовете
и
кметските наместници“.
2.Изменение на чл. 3, т. 2. „Организират
изпълнението
на
разпоредените
от
Централния епизоотичен съвет и от
комисиите по чл. 128, ал. 1 от Закона за
ветеринарно-медицинската
дейност,
мерки за ограничаване и ликвидиране на
болести по животните.“
Предлагаме нов текст: „Организират
изпълнението на разпоредените от
Централния епизоотичен съвет и от
постоянно действащата епизоотична
комисия, създадена със заповед на
кмета на Община-Брегово, мерки за
ограничаване и ликвидиране на
болести по животните“.
3.Към
чл.
3.
Кметовете
или
упълномощени от тях лица и кметските
наместници са длъжни да:
- (нова) да се добави като поредна точка
15 текста: „Предприемат мерки за
недопускане на животни в депата за
отпадъци“
4.Към
чл.
3.
Кметовете
или
упълномощени от тях лица и кметските
наместници са длъжни да:
-изменение
на
т.6
„Организират
определянето на терен за загробване на
труповете на животни и предприемат
действия за събиране и унищожаване на
странични животински продукти.“
Предлагаме нов текст: „Организират

Приема/не приема
предложението
приема се

не се приема

не се приема

не се приема

Мотиви

определянето на терен за загробване
на
труповете
на
животни
и
предприемат действия за събиране и
унищожаване
на
странични
животински продукти извън обектите
по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите
по чл. 259а, в случаите, определени в
чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009“
5.Към
чл.
3.
Кметовете
или
упълномощени от тях лица и кметските
наместници са длъжни да:
-изменение на т.9 „Определят маршрута
на движение на животните от сборни
стада по улиците на населените места.“
Предлагаме нов текст: „Определят със
Заповед маршрута на движение на
животните от животновъдните обекти
по улиците на населените места.“
6.Към
чл.
3.
Кметовете
или
упълномощени от тях лица и кметските
наместници са длъжни да:
-изменение на т.10 „Осъществяват
контрол за спазване на наредбата по
ал.1.“
Предлагаме нов текст: „Осъществяват
контрол за спазване на наредбата по
т. 1.“
7.Към
чл.
3.
Кметовете
или
упълномощени от тях лица и кметските
наместници са длъжни да:
Предлагаме да се добави нова поредна
точка 16 текста: „Приемат заявленията
за регистрация на животновъдни
обекти – лични стопанства, издават
входящ номер на всяко от тях и на
всеки
10
дни
предоставят
на
съответната ОДБХ за регистрация
всички
постъпили
за
периода
заявления“
8.Към
чл.
3.
Кметовете
или
упълномощени от тях лица и кметските
наместници са длъжни да:
Предлагаме да се добави нова поредна
точка 17 текста: „Участва в комисиите,
определени от директора на ОДБХ за
проверка
на
ветеринарномедицинските изисквания и мерките
за биосигурност към животновъдните
обекти – лични стопанства, заявени
за регистрация“

не се приема

приема се

приема се

приема се

9.Към чл. 3, т. 13. „При възникване на
епизоотично огнище, освен задълженията
по ал. 2, кметовете и кметските
наместници
оказват
съдействие
и
подпомагат дейността на ветеринарните
лекари по прилагане на мерките за
ограничаване и ликвидиране на болестта,
като:
-Предлагаме
да
се
добави
ново
изречение: „Актуализират списъка по
чл. 3, т. 12 от Наредбата“
10.Към чл. 3, т. 13. „При възникване на
епизоотично огнище, освен задълженията
по ал. 2, кметовете и кметските
наместници
оказват
съдействие
и
подпомагат дейността на ветеринарните
лекари по прилагане на мерките за
ограничаване и ликвидиране на болестта,
като:
Предлагаме да се добави ново изречение:
„Участват в комисиите по чл. 3, т. 17“
(новосъздадена).
11.Към чл. 3, създава се нова точка 18
със следния текст:
Кметът на Община-Брегово назначава
със заповед постоянно действаща
комисия
за
обезвреждането
на
странични животински продукти и на
продукти, получени от тях, и на
специфично
рискови
материали
извън
обектите,
регистрирани
в
РВМС.
12.Към чл. 3, създава се нова точка 19
със следния текст:
Комисията по т. 18 взема решение
задължително с пълен консенсус по
отношение
обезвреждане
на
странични животински продукти и на
продукти, получени от тях когато:
-произхождат от труднодостъпни
райони и не е възможно да бъдат
транспортирани;
-транспортирането
е
нежелателно поради повишен риск от
разпространение на заразна болест по
животните;
-в извънредни случаи, свързани с
ликвидиране на заразна болест по
животните, когато капацитетът на обекта,
регистриран в РВМС, е недостатъчен;
-са носители на заразни агенти
или остатъчни субстанции, които не могат
да бъдат обезвредени чрез термична

не се приема

не се приема

не се приема

не се приема

преработка;
-дейността
на
обектите,
регистрирани в РВМС, е спряла.
В резултат на извършените по-горе
промени, т. 14 от проекта се запазва, но
се променя поредността в т. 19.
Изменения и допълнения към
Раздел III
Права и задължения на физическите
и юридически лица
13.Изменение по чл. 5, т. 1. „На
територията
на
Община-Брегово
физическите и
юридическите лица са
длъжни:
т.1.
„Да
спазват
изискванията
в
жилищните
зони,
в
границите
на
регулацията на населените места да
отглеждат селскостопански животни само
за
лични
нужди
до
максимално
допустимия, в зависимост от вида брой,
определен в Приложение №1 към тази
Наредба.“
Изменение:
Предлагаме
следните
изменение на т.1:
Текстът на Приложение №1 към проекта
за
Наредба
да
се
вмъкне
като
самостоятелна
точка
така,
както
фигурира в чл. 4а от Наредба №44 от
20.04.2006г.
за
ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните
обекти,
вместо
информацията
за
обема
на
селскостопанските животни да е изведена
в отделно приложение.
Предлагаме следния текст на т.1: „В
личните си стопанства физическите
лица (собственици и ползватели)
отглеждат за лични нужди до:
-два броя едри преживни
животни (ЕПЖ) и приплодите им до
12-месечна възраст;
-десет броя дребни преживни
(ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна
възраст;
-три
броя
прасета
за
угояване, различни от свине майки и
некастрирани нерези;
-два броя еднокопитни и
приплодите
им
до
12-месечна
възраст;
-десет възрастни зайци с
приплодите им, но не повече от сто
броя общо;

не се приема

-петдесет
възрастни
птици
независимо от вида;
-сто
бройлера
или
подрастващи птици независимо от
вида.“
14.Допълнение към чл. 5.
Предлагаме да се добави нова точка (т.
8) със следния текст:
„Собствениците на животновъдните
обекти
за
отглеждане
на
селскостопански животни са длъжни
на спазват мерките за биосигурност,
съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба №44
от
20.04.2006г.
за
ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните обекти.“
15.Изменение
по
чл. 5, т. 6 –
„Собственик,
който
отглежда
селскостопански животни в обект за
лични нужди, съгласно чл. 13б, ал. 1 от
Закона за животновъдството, трябва да
има необходимата квалификация за това.
Когато собственикът няма необходимата
квалификация, е длъжен да сключи
договор за изпълнение на задълженията
по отглеждането на животните с лице,
което
притежава
необходимата
квалификация.“
В чл. 5, т. 6 действително точно е
преписан текста на чл. 13б, ал.1 от
Закона за животновъдството, но не е
обърнато внимание на отпратката към
текста на чл. 13, ал. 5, съгласно който:
„Животновъдните обекти, в които се
отглеждат животни с цел добив на
суровини и храни, които се предлагат на
пазара, се определят като ферми.“, т.е.
допусната е грешка – текстът на чл. 5, т.
6
касае
собствениците
на
селскостопански обекти от тип „ферми“, а
не обекти за лични нужди.
Изменение:
Предлагаме
следните
изменение на т.6:
„Собствениците,
който
отглеждат
селскостопански
животни
в
животновъдните обекти с цел добив
на суровини и храни, които се
предлагат на пазара, трябва да има
необходимата квалификация за това.
Когато
собственикът
няма
необходимата
квалификация,
е
длъжен
да
сключи
договор
за
изпълнение на задълженията по
отглеждането на животните с лице,

не се приема

не се приема

което
притежава
квалификация.“

необходимата

16.Допълнение на нов член към
Раздел III
Предлагаме да се създаде след чл. 5 нов
6-ти член със следния текст:
„Собствениците,
съответно
ползвателите,
на
животновъдни
обекти,
за
отглеждане
на
селскостопански
животни
на
територията на Община-Брегово, са
длъжни
да
регистрират
животновъдните обекти, като:
-животновъдните обекти със
стопанска цел се регистрират по реда
на чл. 137, ал. 1 от ЗВМД;
-животновъдните
обекти
–
лични стопанства се регистрират по
реда на чл. 137, ал. 11-13 от ЗВМД.“
17.Предлагаме да се създаде след
новосъздаденият чл. 6 нов 7-ми член със
следния текст:
„Животновъдните
обекти
се
изграждат според вида на животните
и целта, за която се отглеждат,
съгласно изискванията в Наредба №
44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните обекти.“
18.Предлагаме да се създаде след
новосъздаденият чл. 7 нов 8-ми член със
следния текст:
„Постройките със селскостопанско
предназначение да се изграждат при
спазване на изискванията на Закона
за устройство на територията (ЗУТ).“
19.Предлагаме да се създаде след
новосъздаденият чл. 8 нов 9-ти член със
следния текст:
Собствениците,
съответно
ползвателите
на
животновъдни
обекти със селскостопански животни
са длъжни:
1. Да имат обособено място или
съоръжение в животновъдния обект
за временно съхранение на тор и
обеззаразяване,
отговарящо
на
нормативните
изисквания,
съобразено
с
капацитета
и
технологията на отглеждане, като:
а/ торовата маса да се използва по
начин, не позволяващ замърсяване

не се приема

не се приема

приема се в чл.5, ал.2

приема се в чл.5, ал.3

на почвата и околната среда или да
се депонира от собственика на
животните в собствен или нает имот,
отстоящ най-малко на 300 метра от
строителните граници на населеното
място, както и от поземлени имоти с
неземеделско
предназначение,
разположени
извън
строителните
граници;
б/ 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 и същите периодично
се почистват.
20. Предлагаме да се създаде след
новосъздаденият чл. 9 нов 10-ти член със
следния текст:
„Животновъдните
обекти
за
отглеждане
на
свине
в
лични
стопанства отговарят на следните
изисквания:
1.
имат
обособено
място
за
отглеждане на животните, което е
оградено
по
начин,
който
не
позволява достъпа на други животни,
и е осигурена защита от гризачи;
2. площта за отглеждане на едно
животно е не по-малко от 1 кв. м;
3. обособеното място за отглеждане,
използваните съоръжения и инвентар
са изградени от материали и по
начин,
позволяващи
цялостно
и
ефективно почистване, дезинфекция,
дезинсекция и дератизация;
4. разполагат с хранителни корита с
размери от 30 см до 35 см дължина,
от 30 см до 35 см широчина и с
височина на предния ръб 20 см и
поилки;
5. влизането на лицата до мястото за
отглеждане на прасета за угояване и
излизането се осъществява с работно
облекло и обувки след преминаване
през място за дезинфекция;
6.
имат
обособено
място
за
предварително
съхранение
и
обеззаразяване на тор, съобразено с
броя на отглежданите животни, за не
по-малко от 40 дни, а в нитратно
уязвимите зони за не по-малко от 6
месеца.“

приема се в чл.5, ал.4

21.Предлагаме след новосъздаденият чл.
9 да се създаде нов 10-ти член със
следния текст:
Животновъдните обекти, в които се
отглеждат животни с цел добив на
суровини
и
храни
за
лична
консумация, се определят като лично
стопанство и собствениците им нямат
право
да
предлагат
на
пазара
произведените в обекта суровини и
храни.
22.Предлагаме след новосъздаденият чл.
10 да се създаде нов 11-ти член със
следния текст:
Лицата, които желаят обезвреждане
на странични животински продукти и
на продукти, получени от тях, и на
специфично-рискови
материали,
които изключват риск за хората и
околната среда, извън обектите,
регистрирани
в
регионалните
ветеринарномедицински
служби
(РВМС), подават заявление до кмета
на съответната община по образец
съгласно приложението, по реда на
чл. 3, ал. 1 от Наредба №22 от
10.02.2006 г. за условията и реда за
обезвреждане
на
странични
животински продукти и на продукти,
получени от тях.
23.Допълнения към настоящия чл. 6
от Наредбата
Предлагаме
нов
текст
под
т.
5:
„Отглеждането на животни, на които
не
е
извършена
официална
идентификация, и/или на животни,
по отношение на които не са
изпълнени мерките по програмите по
чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 от ЗВМД.“
24.Допълнения към настоящия чл. 6
от Наредбата
Предлагаме
нов
текст
под
т.
6:
„Придвижването
или
транспортирането на животни, на
които не е извършена официална
идентификация, и/или на животни,
по отношение на които не са
изпълнени мерките по програмите по
чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 от ЗВМД.“
25.Допълнения към настоящия чл. 6
от Наредбата

не се приема

не се приема

не се приема

не се приема

Предлагаме
нов
текст
под
т.
7:
„Отстраняването
или
нерегламентираната
подмяна
на
индивидуални ушни марки и други
средства за идентификация.“
26.Допълнения към настоящия чл. 6
от Наредбата
Предлагаме
нов
текст
под
т.
8:
„Транспортирането на животни без
ветеринарномедицинско
свидетелство, а за едрите преживни и
еднокопитните животни - и без
ветеринарномедицински паспорт.“
27.Допълнения към настоящия чл. 6
от Наредбата
Предлагаме
нов
текст
под
т.
9:
„Пускането
на
животни
извън
животновъдния
обект
без
придружител
(собственик
или
гледач), освен когато животните се
намират в оградени пасища.“
28.Допълнения към настоящия чл. 6
от Наредбата
Предлагаме нов текст под т. 10:
Допускане
на
селскостопански
животни в депата за отпадъци.

приема се

приема се

не се приема

не се приема

Изменения и допълнения към
допълнителните разпоредби
Предлагаме нов текст на § 1.
По смисъла на тази Наредба:
"Ветеринарномедицински продукт" е
субстанция
или
комбинация
от
субстанции, които могат да се:
а) прилагат за профилактика или
лечение на болести при животни;
б) използват за възстановяване,
коригиране
или
промяна
във
физиологичните функции при животни
чрез фармакологично, имунологично или
метаболитно
въздействие
или
за
диагностициране на болестите.
"Животновъден обект" е всяко място,
където временно или постоянно се
отглеждат или настаняват животни, с
изключение на ветеринарни клиники или
амбулатории.
"Лично стопанство" е животновъден
обект, в който се отглеждат животни с
цел добив на суровини и храни за лична
консумация.
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„Отглеждане
на
селскостопански
животни
за
лични
нужди”
е
отглеждането
на
селскостопански
животни в лични стопанства с цел добив
на суровини и храни за лична употреба, в
обем съгласно чл. 4а, ал. 1 от Наредба №
44
от
20.04.2006
г.
за
ветеринарномедицинските
изисквания
към животновъдните обекти.
„Отглеждането на селскостопански
животни
със
стопанска
цел”
е
отглеждането
на
селскостопански
животни в обем, надвишаващ обема по
чл. 4а, ал. 1 от
Наредба № 44 от
20.04.2006
г.
за
ветеринарномедицинските
изисквания
към животновъдните обекти.
"Селскостопански
животни"
са
животни, отглеждани с цел производство
на суровини и храни от животински
произход или за други селско- или
горскостопански цели, или за работа.
"Собственик на животновъден обект"
е физическо лице, едноличен търговец
или юридическо лице, което притежава
документи, доказващи собствеността и
правото на ползване върху обекта.
"Собственик
на
селскостопански
животни" е физическо лице, едноличен
търговец или юридическо лице, което
притежава
документи,
доказващи
собствеността върху животните.
"Странични животински продукти" са
цели трупове или части от трупове на
животни или продукти от животински
произход, които не са предназначени за
консумация от хора, както и яйцеклетки,
ембриони и сперма.
"Специфично рискови материали" са
следните
отпадъци
от
животински
произход:
а) черепът, включително мозък и очи,
сливици, гръбначният мозък от говеда на
възраст над 12 месеца, както и червата от
дуоденума до ректума на говеда от
всички възрасти;
б) черепът, включително мозък и очи,
сливици, гръбначният мозък от овце и
кози на възраст над 12 месеца или от
такива, които имат постоянен пробивен
отвор през венеца, както и далак от овце
и кози от всички възрасти;
в) смес от нискорискови материали и
високорискови материали, преработени
заедно
със
специфично
рискови
материали;

г)
когато
специфично
рисковите
материали не са отстранени от мъртви
животни, цялото животно е специфично
рисков материал.
"Трупна яма" е съоръжение, в което се
обезвреждат трупове и отпадъци от
животински произход в райони, които не
могат да бъдат обхванати от екарисажите.
"Усложнена епизоотична обстановка"
е опасност от възникване или възникване
на масово заболяване на животни от
заразни болести.
"Ферма" е животновъден обект, в който
се отглеждат животни с цел добив на
суровини и храни за предлагане на
пазара.
§ 2. Наредбата е съобразена с Регламент
(ЕО) №1069/2009 за установяване на
здравни правила относно странични
животински
продукти
и
производни
продукти,
непредназначени
за
консумация от човека.
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Изменения и допълнения към
заключителни разпоредби
1.Предлагаме да се коригират римските
цифри
в
раздел
„Преходни
и
заключителни
разпоредби“,
като
се
заменят с параграфи.
2.Предлагаме следните изменения и
допълнения в раздела:
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление
и
местната
администрация, във връзка с чл. 133, ал.
1 от Закона за ветеринарно-медицинската
дейност,
Закон
за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Закон за
животновъдството
(ЗЖ),
Закон
за
устройство на територията (ЗУТ), Наредба
№44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните обекти и Наредба №22
от 10.02.2006 г. за условията и реда за
обезвреждане на странични животински
продукти и на продукти, получени от тях
и на специфични материали извън
обектите, регистрирани в Регионалните
ветеринарно-медицински служби (РВМС).
§ 3. Наредба №21 за определяне обема
на животновъдната дейност и на местата
за
отглеждане
на
селскостопански
животни, приета с решение №19, взето с
Протокол №03 от 22.03.2019 г. на
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не се приема
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Общински съвет-Брегово се отменя.
§ 4.Наредба е приета с Решение № ….. по
Протокол
№
…/30.010.2020
г.
на
Общински съвет-Брегово и влиза в сила
от ………… 2020 г.
§ 5.Запазва се текста на т. III от
проекта на Наредба №21.

29.10.2020 г.

Съставил: /п/
Кремена Гогорицова
зам.-кмет на община Брегово
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