УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от АПК, в
30 дневен срок (считано от 05.10.2020 г. до 04.11.2020 г. включително) от публикуване
на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Котел приема
предложения, становища и възражения относно Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Котел на email: kmet@kotel.bg или в Община Котел на адрес: гр. Котел, площад ”Възраждане”№1,
стая №2 от 8:00 до17:00 часа всеки работен ден.

МОТИВИ
Към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема
на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни
и птици на територията на община Котел
1. Причини, които налагат приемането на наредбата - Те се изразяват в необходимостта
от актуализиране и конкретизиране на условията, при които се отглеждат
селскостопански животни в землищата на населените места от Община Котел:
1.1. Цялостно отразяване на последните изменения в чл. 133 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност;
1.2. Регламентиране на броя и вида на отглежданите животни за лични нужди.
2. Цели, които се поставят - Регламентиране на конкретни и ясни условия и ред за
отглеждане на животни в населените места в Община Котел, за да се създадат по добри
условия за живот, както за гражданите на общината, така и за отглежданите от тях
животни.
3. Очаквани резултати : Регламентиране на дейностите свързани с реда и условията за
отглеждане на животни в населените места на Община Котел.
4. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Прилагането на новата наредба не е свързано с финансови разходи на общината.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предложеният проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обема на животновъдната дейност и
местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община
Котел е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Закон за животновъдството, Закона за защита на
животните, Закона за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията,
Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните
обекти с последните ù изменения, обнародвани в ДВ бр.5/2020г.), поради което
съответствието и с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на
цитирания закон с правото на Европейския съюз.

ПРОЕКТ!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и
птици на територията на Община Котел
§1. В наименованието на РАЗДЕЛ II, наклонената черта „/“ се заменя със буква „ и “.
§2. В чл.5 след думата „кметовете” се премахва наклонената черта ”/ “, като се добавя
запетая „ ,“
§3. В чл.6 преди думата „кметовете“ се добавят думите „Кметът на общината“
§4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
В чл. 7 преди думата „кметовете“ се добавят думите „Кметът на общината“, след думата
„места“ се добавят думите „и кметските наместници“
В ал.1 се добавят т. 1а , т. 1б:
т. 1а. Организират изпълнението на разпоредбите от Централния епизоотичен съвет и от
комисиите по чл. 128, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност мерки за
ограничаване и ликвидиране на болести по животните;
т. 1б. Съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или
ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болести по животните и зоонози;
В ал. 4 след думите „неиндифицирани животни“ се добавят думите „ и безстопанствени
животни“, след думата „ползването“ се добавя нов текст „и/или на които не са извършени
мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по
животните и зоонози“;
Добавят ал.6, 7, 8, 9, 10, 11:
ал. (6) Организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите
безстопанствени животни, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;
ал. (7) Организират 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 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 1069/2009;
ал.(8) Предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците
на населените места;
ал. (9) Определят маршрута на движение на животните от животновъден обект и/или
сборни стада по улиците на населените места;

ал. (10) Поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните
кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
придвижват към регистриран животновъден обект;
ал. (11) Организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация
на животните в животновъдните обекти – лични стопанства, и изготвят списък, който
съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните
от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията
предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община,
и го поставят на видно място.
§5. Създават се чл. 7а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 .
чл. 7а (1) При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по чл. 7,
кметовете и кметските наместници оказват съдействие и подпомагат дейността на
ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на
болестта, като:
1. Актуализират списъка по чл. 7, ал. 11;
2. Организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на
наредбата по чл. 259, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. Осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до
терена за загробване;
4. Под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и
поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на
населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
5. Осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение
на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на
съответната територия;
6. Съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените
места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
7. Забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято
територия е констатирано епизоотичното огнище;
8. участват в комисиите, определени със заповед на директорът на ОДБХ за
извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на
съответната Наредба на Министъра на земеделието, храните и горите;

§6. В чл. 25 след последното изречение на ал. 1 се добавя следния текст:
Констативни протоколи, предписания, актовете за установяване на административни
нарушения, наказателните постановления и други се съставят срещу собственика на
животните, съответно собственика или ползвателя на животновъдния обект.
§7. В РАЗДЕЛ „Допълнителни разпоредби“ се добавят следните допълнения:
а) създава се точка 9а:
т. 9а „Безстопанствено животно“ е животно, което няма дом и не е под контрола или под
прекия надзор на собственика или на друго лице, което е отговорно за него.“;

б) създава се точка 9б:
т.9б „Епизоотичен риск“ е степен на опасност, която пряко или косвено може да доведе
до възникване на заразна болест по животните.“;
в) създава се точка 9в;
т. 9в „Животни, представляващи „епизоотичен риск“ са животни, които са
неидентифицирани, с неизяснен произход или които са отглеждани в нерегистриран
обект.“;
§8. В Приложение №1 се правят следните изменения и допълнения:
а) В текста на втори ред, втора колона думите „без отчитане“ се заменя със съюза „и“, а
думите „едногодишна възраст“ се заменя с думите „12-месечна възраст“, а във колона с
наименование„ Максимален допустим брой“ на втори ред цифрата „3“ се заменя с
цифрата „2“;
б) В текста на трети ред, втора колона думите „без отчитане“ се заменя със съюза „и“, а
цифрата „6 (шест)“ изписана словестно се заменя с цифрата 9 (девет) ;
в) В текста на четвърти ред след думата „угояване“ се добавя запетая „ ,“ и думите
„различни от свине майки“ и некастрирани нерези“, а в колона с наименование
„Максимален допустим брой“ , четвърти ред цифрата „5“ се заменя с цифрата „3“;
г) В текста на пети ред, втора колона изразът „без отчитане“ се заменя със съюза „и“, а
изразът „едногодишна възраст“ се заменя с изразът „12-месечна възраст“, в колона
„Максимален допустим брой“ , ред пети цифрата „ 3“ се заменя с цифрата „2“;
д) Текста на шести ред „ Зайкини, без отчитане на приплодните им“ се заменя с
„Възрастни зайци с приплодните им, но не повече от сто броя общо“;

