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Н А Р Е Д Б А  
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ  

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 
 

/приета с Решение № 677, взето с Протокол № 50/30.03.2015 г. от редовно заседание на Общински 
съвет – Раковски; изм. с Решение № 413, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.; изм. и доп. с 
Решение № 800, взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. на Общински съвет - Раковски/ 

 
 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
Общи положения 

 
Чл. 1. Наредбата регламентира реда, условията и начина за идентификация и 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община Раковски, както и 
взаимоотношенията между Общинска администрация, Областна дирекция по 
безопасност на храните и собствениците на животни. 

Чл. 2. С тази наредба се определят: 
1. Зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания 

към собствениците, отглеждащи селскостопански животни и 
безстопанствените животни, с цел опазване на околната среда и гарантиране 
здравословни условия на живот; 

2. Зоните в община Раковски, в които се разрешава отглеждане на определен 
брой селскостопански животни; 

3. Реда за придвижване на селскостопанските животни на територията на 
община Раковски от комисия, в съставът са която са включени представители 
на РУП – Раковски и Общински съвет – Раковски; 

4. Изискванията към местоположението на стопанските сгради за отглеждане на 
животни. 

 Чл. 3. /1/ Определят се административните наказания, размерът на глобите, които 
се налагат на нарушителите на тази наредба.  

/2/ 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 Раковски. 

 
РАЗДЕЛ ВТОРИ 

Идентификация на селскостопански животни 
 

Чл. 4. Собствениците на селскостопански животни, с изключение на птиците, са 
задължени да ги регистрират.  

Чл. 5. Животните подлежат на официална идентификация, а животновъдните 
обекти – на регистрация в БАБХ по реда на чл. 51 от Закона за 
ветеринарномедецинската дейност. 
 
 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
Зони за отглеждане на селскостопански животни в гр. Раковски 

 
Чл. 6. /1/ Определят се четири зони за отглеждане на селскостопански животни за 

град  Раковски. Зоните са обособени съгласно графиката на Приложение 1 и 
Приложение 2.  

/2/ Квартал Парчевич от град Раковски се приравнява към втора зона. 
/3/ Кметствата от общината се приравняват към трета зона. 



/4/ Село Болярино се приравнява към четвърта зона. 
 Чл. 7. Първа зона /идеален център/ отглеждането на селскостопански животни с 
изключение на домашни птици до 15 бр. е забранено. 
 Чл. 8. Във втора  се разрешава едно домакинство да отглежда,: 

1. Овце – до 3 броя. 
2. Кози – до 2 броя. 
3. Свине – до 2 броя. 
4. Птици /кокошки, пуйки, патици, гъски и др./ - до 15 броя 
5. Еднокопитни животни с приплодите им до шест месеца – до 1 бр.  
6. Зайци – до 10 бр. 
Чл. 9. В трета зона, към която спадат и селата от общината се разрешава едно 

домакинство да отглежда: 
1. Овце – до 5 броя. 
2. Кози – до 2 броя. 
3. Свине – до 2 броя. 
4. Птици /кокошки, пуйки, патици, гъски и др./ - до 25 броя. 
5. Едри преживни животни и приплодите им до 6 месеца – по 3 броя. 
6. Еднокопитни животни с приплодите им до шест месеца – до 2 броя 
7. Зайци – до 15 бр. 
Чл. 10. В четвърта зона няма ограничения за отглеждането на селскостопански 

животни по реда на тази Наредба. Зоната обхваща териториите от бившите стопански 
дворове и урегулираните поземлени имоти извън урбанизираните територии, както и 
имотите непосредствено граничещи със земеделските територии /контактна зона/ при 
спазването на следните изисквания: 

1. Животните отглеждани в тази зона да не се извеждат на паша по уличната 
мрежа на населеното място. 

2. Торовата маса да бъде извозвана ежедневно, без да се ползва уличната 
мрежа на населеното място. 

3. Отглеждането на животните да не създава условия за нарушаване на 
нормалния начин на живот на живеещите в съседство.  

4. Да се прилагат ежеседмично изискванията по чл. 28 от настоящата Наредба. 
      Чл. 11. /Изм. с Решение № 800, взето с Протокол № 52/25.04.2019 г./ В четирите зони 

се разрешава отглеждането на:  
1.  Пчелни семейства при спазването на Закона за пчеларството.  

2.  Спортни гълъби и други екзотични птици, ако те притежават удостоверение за 

здравния статус (документ за проведени ваксинации и обезпаразитяване), 

издадени от ветеринарен лекар, и/или документ за покупка от оторизиран 

развъдник. В режим на етажна собственост е необходимо да имат документ за 

съгласие от собствениците на сградата. Допустимият брой отглеждани спортни 

гълъби или други екзотични птици е до 150 бр. за едно домакинство и за четирите 

зони, а извън урбанизираните територии без ограничения. 

 
 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
Маршрути за движение и места за събиране на селскостопанските животни за 

извеждане на паша на територията на община  Раковски 
 

Чл. 12. Местата за събиране и извеждането на паша на селскостопанските 
животни по улиците на населените места се осъществява по маршрути, определени със 
заповеди на  кметовете и кметските наместници на съответните населени места. 

Чл. 13. За град Раковски се забранява движението на селскостопански животни по 
бул. “Г. С. Раковски“, ул. „М. Добромиров“ , ул. „Москва“, пл. „България“ , пл. „Секирово”, 
ул. „П. Богдан“,  ул. „Н. Вапцаров“, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „П. Парчевич”, “Трети март” 
и “Ф. Станиславов”, както и по улиците, на които се намират детски градини, училища и 
паркове. 

Чл. 14. Кметовете и кметските наместници на населените места в общината 
правят предложение до кмета на общината за определяне на местата за събиране и 
извеждане на паша на селскостопанските животни, както и маршрутите за движението 
им  в съответните селища. 



 
РАЗДЕЛ ПЕТИ 

Безстопанствени и загубени  животни на територията на община Раковски 
 

Чл. 15. Безстопанствени животни са родените като такива, загубени или изоставени 
от собствениците си, които не обитават дом, ферма или специално определено място, 
както и немаркираните  дребни и едри животни, свине и еднокопитните животни. 

Чл. 16. Загубени животни са тези, които са регистрирани по надлежния ред, но без 
знанието на собственика им се движат свободно извън мястото на домуване. 

Чл. 17. Гражданите са длъжни да уведомяват Общинска администрация или 
кметството на населеното място за безстопанствени и загубени животни на територията 
на общината. 

Чл. 18. Безстопанствените и загубените животни се настаняват временно в 
приемна ферма, с която общината има сключен договор. 

Чл. 19. Непотърсените до две седмици животни се продават от Общинска 
администрация, като приходите  постъпват в бюджета на общината. 
 Чл. 20. Разходите за залавянето и храненето на животните за времето на престоя 
им в приемната ферма се заплащат от собствениците им при освобождаване на 
животните. 

 
 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
Задължения на собствениците 

 
 Чл. 21. Забранява се отглеждането на животни в обекти, неотговарящи на 
специфичните зоохигиенни, ветеринарно-санитарни и нормативни изисквания за всеки 
вид животни, както и на открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна 
собственост. 

Чл. 22. Собствениците на животни са длъжни да се отнасят към тях с грижата на 
добри стопани, да ги отглеждат при условия, ненарушаващи спокойствието на 
гражданите и намаляване до минимум възможността за агресивно поведение, да ги 
отглеждат по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с 
граждани, както и да не допускат непосредствена близост с животни, притежаващи 
естествена или придобита нетърпимост едно към друго. 

Чл. 23. Собствениците на животни са длъжни да ги отглеждат съобразно 
физиологичните им нужди, санитарно-хигиенните изисквания, да опазват здравето им, да 
ги предпазват от болка и страдания и да ги предоставят за имунизация и диагностични 
изследвания в сроковете, определени в профилактичната програма на Националната 
ветеринарномедицинска служба и да осигурят достъп на ветеринарномедицинските 
специалисти за преглед. 

Чл. 24. Собствениците, които отглеждат селскостопанските животни, са длъжни да 
ги регистрират съгласно раздел втори от настоящата наредба и да съхраняват здравните 
им ветеринарномедицински паспорти.  
 Чл. 25. /1/ Собствениците, които отглеждат селскостопански животни в личните си 
дворове, са длъжни да осигурят площадки за временно депониране на животинските 
отпадъци/тор/. Площадките за временно съхранение на торовата маса се изграждат в 
съответствие с действащите устройствени, ветеринарно-санитарни и зоотехнически 
правила и норми като се разполагат на разстояние минимум 3 метра от границите на 
имота. 

 /2/ Собственикът  извозва торовата маса извън границите на имота и я депонира 
на определена със заповед на кмета на съответното населено място площадка, 
незабавно след превишаване на 0.2 куб. м. или в частен имот, намиращ се на минимум 
300 метра от регулацията на населеното място.   

Чл. 26.  /1/ Забранява се складиране, сушене, балиране и други действия с храни 
/сено, люцерна и др./ за селскостопански животни извън границите на личните имоти. 

/2/ Забранява се клането на животни за собствени нужди на домакинствата на 
уличните платна, тротоари, зелени площи и др. обществени места.  

Чл. 27. Задължават се собствениците и придружителите на селскостопански 
животни при движение на животните извън личните дворове във всички зони, съгласно 
настоящата наредба, да почистват и събират физиологичните им отпадъци. 
Собствениците и придружителите носят отговорност за непочистените места, през които 



са превели животните и подлежат на административно наказване, съгласно настоящата 
наредба. 

Чл. 28. Собствениците на имоти са длъжни ежемесечно да дезинфекцират 
помещенията, периодично да правят дератизация /унищожаване на вредни гризачи/, 
девастация /борба с паразитните болести/, дезодорация /неутрализация на неприятните 
миризми/ с препарати, разрешени от закона. 

Чл. 29. /1/ Собствениците и придружителите на коне и магарета са длъжни при 
движение в населените места да им поставят специално пригодени торби за събиране 
на физиологичните им отпадъци. 

/2/ Забранява се в населено място водачите на превозни средства, задвижвани с 
животинска тяга (каруци) да препускат и да се движат със скорост по-голяма от 
спокойния ход на животното.  

Чл. 30. Собствениците на селскостопански животни са длъжни да спазват 
определените в раздел четвърти от настоящата наредба маршрути за придвижване на 
животните. 

Чл. 31. Придвижването на животните се извършва по най-краткия път до 
маршрутите.  

Чл. 32. Всяко животно /крава, бивол, кон, магаре и коза/ трябва да се води 
задължително на повод от собственика или придружителя му по указания маршрут в края 
на уличното платно, срещу посоката на движение, до сборните пунктове. 

Чл. 33. Собствениците на всички каруци са длъжни да им поставят 
идентификационни номера и светлоотразителни знаци. Идентификационните номера 
се издават от общинска администрация, по ред определен в наредба. 

Чл. 34. Собствениците и пастирите са длъжни да не позволяват на животните да 
излизат на пътищата от републиканската пътна мрежа. 

Чл. 35.  Собствениците на селскостопански животни са длъжни да не допускат 
свободното движение на животните в зоните, определени със заповедта на кмета по чл. 6 
от наредбата. 

  Чл. 36. Забранява се движението на селскостопански животни покрай детските 
заведения, училищата, църквите и зелените площи. 

Чл. 37. Забранява се на собствениците на животни да ги придвижват, когато те са 
съмнително болни или болни от заразни и паразитни болести, освен в случаите, когато 
това е разпоредено от ветеринарномедицинските органи. 

Чл. 38. /1/ Забранява се пашата на селскостопански животни на територията на 
паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства. 

/2/ Забранява се изграждането на съоръжения за временно лагеруване и почивка 
на селскостопански животни върху зелени площи и други площи общинска или държавна 
собственост в строителните граници на населените места. 

 
 
 

РАЗДЕЛ СЕДМИ  
Задължения на кмета на общината, кметовете и кметските наместници на населените 

места 
 

Чл. 39. Кметът на общината, кметовете и кметските наместници на населените 
места организират изпълнението на мерките за профилактика и борба със заразните и 
паразитни болести.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Чл. 40.  Кметът на общината, кметовете и кметските наместници на населените 
места изпълняват предписанията на държавните ветеринарномедицински органи 
относно движението и търговията с животни, животински продукти, девастация на 
пасищата и хигиенизирането на водопоите, събирането на труповете и изграждането на 
трупни ями. 

Чл. 41. Кметът на общината, кметовете и кметските наместници на населените 
места организират улавянето и изолирането на безстопанствените и изгубените животни. 

Чл. 42. Кметът на общината, кметовете и кметските наместници на населените 
места районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка. 

 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ  
Епизоотичен контрол 

 
 Чл. 43. Кметът на общината назначава постоянна епизоотична комисия за 
прилагане на мерки по здравеопазване на животните. 
 Чл. 44. Епизоотичната комисия съставя оздравителен план за изпълнението на 
мерките за предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитните 
болести по животните, съобразно държавната профилактична програма. 
  

 
РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ 

Административно-наказателни разпоредби 
  
 Чл. 45 /1/ Контролни органи по смисъла на наредбата са: кметът на общината или 
упълномощени от него длъжностни лица, кметовете и кметските наместници на 
населените места в общината. 

/2/ В изпълнение на своите правомощия контролните органи дават предписания 
за отстраняване на констатираните нередности, като определят срок за отстраняването 
им. 

/3/ При неизпълнение на дадените предписания, съгласно чл. 37 от ЗАНН, 
контролните органи съставят актове, въз основа на които съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА 
на физически лица се издават наказателни постановления за глоба в размер от 100 до 
5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер 
до 500  - до 10000 лв., а при повторно нарушение глобата да бъде в двоен размер.  

/4/ Административнонаказателното производство се осъществява по реда на 
Закона за административни нарушения и наказания. 

Чл. 46. При подадени сигнали за нарушения на разпоредбите на настоящата 
наредба, се извършва проверка на място, за което се като се съставят констативни 
протоколи. 
 Чл. 47. /Изм. с Решение № 413, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г./ Актове за 
установяване на нарушения се съставят от длъжностните лица на общинската 
администрация, органите на РУ на МВР – Раковски, кметове на населени места и 
кметски насместници, както и други лица, определени със заповед от Кмета на 
Общината.  

Чл. 48. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината. 
 
 
 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ  
Допълнителни разпоредби  

 
§ 1. По смисъла на Наредбата : 
1. „Селскостопански животни” са говеда, биволи, кози, овце, еднокопитни, свине, 

птици, зайци, пчелни семейства и копринена буба. 
2.  „Идентификация на животно”  е  характеризирането му по неговата маркировка, 

паспортни и регистрационни данни.  
3. „Домакинство” са живеещите в един имот. 
4.  „Едри преживни животни” са говеда и биволи. 
5.  „Дребни преживни животни” са овце и кози. 
6.  „Еднокопитни животни” са коне и магарета и техните хибриди. 
7. „Девастация” е комплекс от методи за борба с паразитните болести, насочена 

към унищожаване и инвазионните агенти във всички фази на жизнения им цикъл. 
 
 
 

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ 
Преходни и заключителни разпоредби 

 



§ 2. Собствениците, които отглеждат селскостопански животни в първа зона – идеален 
център, са длъжни в срок до дванадесет месеца от влизането в сила на настоящата 
наредба да преустановят отглеждането на животни. 

§ 3. Собствениците, които отглеждат селскостопански животни във втора, трета и 
четвърта зона са длъжни в срок до осемнадесет месеца от влизането в сила на 
настоящата наредба да приведат броя на отглежданите животни в съответствие с 
изискванията на наредбата. 

§ 4.  Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината, кметовете и 
кметските наместници на населените места. 

§ 6. При отглеждане на домашни животни в количество по-голямо от необходимото за 
задоволяване на собствени нужди /търговски цели/, се прилагат изискванията на Закона 
за животновъдството и Закона за ветеринарномедецинската дейност. 

§ 7. Наредбата е приета с Решение № Решение № 677, взето с Протокол № 
50/30.03.2015г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски. 

§ 8. Наредбата влиза в сила три дни след публикуването и на официалната интернет 
страница на Община Раковски – www.rakovski.bg. 
      § 9. /Изм. с Решение № 412, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г./ Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на Община Раковски влиза в сила три дни след 
публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски  
www.rakovski.bg .  
       § 10. /Нов с Решение № 800, взето с Протокол № 52/25.04.2019 г./ Наредбата за 
изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на Община Раковски влиза в сила след 
публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски  
www.rakovski.bg .  
 


