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РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда местните изисквания, ограничения и забрани за 
отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци /компаньони/  на 
територията на община Казанлък – в урбанизираните територии и извън границите на 
урбанизираните територии. 
 
(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и юридически 
лица на територията на общината, свързани с дейността по ал.1.  
 
(3) Отглеждането на животните да става при спазване на изискванията на Закон за 
защита на животните /ЗЗЖ/ и Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/. 

 
 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 

 
Чл. 2. (Изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) Според мястото на отглеждане, територията на 
Общината се районира както следва: 
1. Градски район - територията на Казанлък, в който се обособяват следните зони:  
1.1. Централна градска част /Зона І/ с граници улиците :  
- Север: ул.”Опълченска”, ул. “Петър Берон” 
- Юг: ул.”Тракия”, ул.”Цар Иван Шишман”, ул.”Бачо Киро”, ул. “6 –ти септември”; 
- Изток: ул.”Д-р Кръстев”, бул.”Никола Петков” 
- Запад: ул. “Стефан Караджа” 
1.2. Кварталите с преобладаващо комплексно застрояване – кв.”В.Левски” и  ж.к. 
“Изток” 
1.3. Зона ІІ – ограничен от улиците : “Чаталджа”, “Кремона”, “Тюлбенска”, “Капрони”, 
“Одрин”, “П.Хитов”, “Хемус”, “Вожели”, “Стара планина”, “Москва”, “Кенали” , както 
и квартал “Христо Ботев” 
2. Вилни зони във всички населени места 
3. (Изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) Селски райони - територията на гр.Шипка, гр. Крън и 
селата в Община Казанлък 
4. Територията извън регулацията на населените места. 
 
Чл. 3. (1) В централна градска част /Зона 1/, в кварталите с преобладаващо комплексно 
застрояване – кв.”В.Левски”, ж.к. “Изток” и в междублоковите пространства на всички 
квартали и зони, както и в парковите зони – парк “Тюлбето”, парк ”Розариум”, парк 
“Северен” и парк “Васил Левски” се забранява отглеждането и  изграждането на 
постройки на допълващото застрояване  на домашни селскостопански животни, с 
изключение на котки, кучета, екзотични птици, хамстери и други животни като 
домашни любимци /компаньони/.  
(2) Във всички райони на територията на общината се забранява отглеждането на 
животни, птици, пчели и влечуги в мазета, тавани, веранди, тераси, покриви и гаражи. 
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Чл. 4. (изм. с Решение № 306/2012 г.) (1) В Зона ІІ, определена в чл. 2, т 1.3 от настоящата 
наредба и вилните зони се разрешава на физическите лица да отглеждат 
селскостопански животни за лични нужди:  
а) крава - 1 бр. 
б) овце или кози – до 5 бр. 
в) свине за угояване – 2 бр.; 
г) птици – до 20 броя; 
д) зайци – до 10 бр. и техните приплоди до 2 месечна възраст; 
е) пчелни семейства – до 5 бр.  – отглеждането да става в съответствие със Закона за 
пчеларството /ДВ бр.57 от 24.06.2003г./ 
(2) Отглеждането на домашни животни за лични нужди по ал.1 може да става само в 
постройки на допълващото застрояване при единен за зоната режим на ползване и 
застрояване, приет от Общинския съвет. 
(3) В селските райони на община Казанлък, определени в чл.2 от настоящата наредба се 
разрешава на физическите лица да отглеждат селскостопански животни за лични 
нужди:  
а)  (изм. с Решение № 306/2012 г.) крава –  3 бр. 
б)  овце или кози  и техните приплоди до 3 месеца – 10 бр.; 
в) свине за угояване – 5 бр.; 
г) еднокопитни  - 2 бр. с приплодите; 
д) възрастни птици – до 100 броя; 
е) зайци – до 20 бр. и техните приплоди до 2 месечна възраст; 
ж) пчелни семейства – до 5 бр.  – отглеждането да става в съответствие със Закона за 
пчеларството /ДВ бр.57 от 24.06.2003г./ 
(4) В териториите извън регулацията на населените места и в земите за земеделско 
ползване в община Казанлък се разрешава на физическите лица да отглеждат 
селскостопански животни за лични нужди: 
а)  (изм. с Решение № 306/2012 г.) крава – 3 бр.; 
б)  овце или кози  и техните приплоди до 3 месеца – 10 бр.; 
в) свине за угояване – 5 бр.; 
г) три броя еднокопитни с приплодите; 
д) възрастни птици – до 100 броя; 
e) до 150 бройлера 
ж) зайци – до 20 бр. и техните приплоди до 2 месечна възраст; 
з) пчелни семейства – отглеждането да става в съответствие със Закона за пчеларството 
/ДВ бр.57 от 24.06.2003г./ 
(5) Отглеждането на селскостопанските животни по ал. 4 може да става в постройки, 
изградени съгласно правилата и нормите на Наредба № 1 за застрояване в земеделски 
земи и разпоредбите на Закона за устройство на територията. 
(6) Собственици на пчелни семейства в 15 - дневен срок от тяхното придобиване 
подават в кметството, на територията на което е разположена пчелина, заверена от 
държавен или лицензиран частно практикуващ ветеринарно-медицински специалист 
декларация съгласно Приложение № 1 с отразен в нея регистрационен номер на 
пчелина. 

 
Чл. 5. Във всички останали случай при превишаване броя на отглежданите животни по 
чл. 4 се спазват изискванията на чл. 136 и чл. 137 от ЗВМД, разпоредбите на ЗУТ и 
Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти на Министерство на земеделието и храните. 
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Чл. 6. (1) Отглеждането на селскостопански животни по чл.4 от настоящата наредба да 
се извършва в сгради и постройки отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и 
хигиенни изисквания и норми: 
1. Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа става с изрично 
разрешение на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД. 
2. При липса на канализационна мрежа и разрешение по ал. 2 се изгражда  изгребна яма 
с циментирана основа с наклон за отцеждане на тора. 
3. Торовата маса се събира на торище, изградено в собствения имот съгласно 
санитарно-хигиенните изисквания /на 3 метра от регулационната линия/, като същата 
периодично да се извозва на определено от кмета на съответното населено място депо. 
4. Торовата маса да се използва по начин непозволяващ замърсяване на околната среда. 
5. Собствениците се задължават да поддържат помещенията и прилежащите към тях 
дворчета и терени чисти в добро ветеринарно-санитарно състояние и двукратно 
месечно да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите. 
(2) Отглеждането на селскостопански животни се извършва в стопански постройки на 
допълващо застрояване и прилежаща към тях оградена свободна дворна площ за 
разходка, като се допуска отглеждане на зайци и птици да става и в направени за целта 
клетки. За всяко животно се спазват оптимални норми за използваема площ на едно 
животно според приложение № 2 към настоящата наредба. 
(3) За стопански постройки на допълващо застрояване за отглеждане на 
селскостопански животни, изградени след 07.04.1987 г., собственикът трябва да 
предостави необходимите строителни книжа. 
(5) Стопански постройки на допълващо застрояване за отглеждане на селскостопански 
животни могат да се разполагат свободно или свързано с допълващото застрояване в 
съседен имот на отстояние и при условие както следва: 
1. Постройки на допълващото застрояване за отглеждане на селскостопански животни 
не могат да се разполагат на уличната регулационна линия или между нея и сградите на 
основното застрояване. 
2. Свободно стоящи стопански постройки на допълващо застрояване за отглеждане на 
селскостопански животни с височина до 5,5 м над прилежащият терен и до 8,5 м до 
най-високата част на покрива. 
3. При свободно разполагане постройките на допълващото застрояване са с височина до 
3,6 м и на разстояние от вътрешните граници на урегулирания поземлен имот най-
малко 3 м, а когато са с височина до 2,5 м, са най-малко на 1,5 м от южната, 
югозападната и югоизточната граница към съседния урегулиран поземлен имот при 
отклонение от южната посока до 45 градуса. 
4. Свързано застрояване за съседни УПИ или реално обособена част от УПИ се 
извършва само със съгласието на съседа, изразено под формата на договор с 
нотариална заверка на подписите. 
5. Стопански постройки на допълващо застрояване за отглеждане на селскостопански 
животни не могат да се разполагат на калканна стена на жилищна сграда в съседен 
урегулиран поземлен имот съгласно чл.45 от ЗУТ. 
(6) В съсобствен УПИ изграждането на стопански постройки на допълващо застрояване 
за отглеждане на селскостопански животни, се извършва само със съгласието на всички 
съсобственици, изразено под формата на договор с нотариална заверка на подписите. 
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Чл. 7. Забранява се: 
1. отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия 
неотговарящи на изискванията на чл. 6  от тази наредба. 
2. отглеждането на животни и птици в жилищни сгради след установяване от 
компетентните органи, че същите пречат на живущите в жилищната сграда; 
3. воденето на селскостопански животни по централните улици на селата и покрай 
детски и учебни заведения, освен ако няма друга възможност; 
4. събирането на селскостопански животни на стада и пускането им на паша по 
зелените площи, детските и учебни заведения в границата на населените места; 
5. изграждане на временни съоръжения за почивка на селскостопански животни върху 
площи общинска или държавна собственост в границите на населените места; 
6. изхранването на животни с нестерилизирани кухненски, битови и други отпадъци; 
7. отглеждането на животни на сметища и торища; 
8. изхвърлянето на торова маса в съдовете за ТБО и върху площи общинска или 
държавна собственост в границите на населените места; 
9. отглеждането на животни в съсобствени парцели без писменото съгласие на всички 
съсобственици. 
10. движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни 
превозни средства по улиците на населените места и републиканската пътна мрежа без 
свидетелство за собственост и здравен ветеринарномедицински паспорт. 
Чл. 8. Събирането на селскостопански животни на стада и улиците, по които те се 
отвеждат на паша да става на места, определени със Заповед на кмета на съответното  
населено място. 

Чл. 9. Кметове и кметски наместници на населените места определят места за 
организирано депониране на оборския тор, след съгласуване с РИОСВ и РВМС. 

Чл. 10. (изм. с Решение № 306/24.04.2012 г.) (1) Труповете на умрели селскостопански 
животни се предават на Екарисаж или се загробват в трупосъбирателни ями, изградени 
върху терени извън територията на населените места и определени от кмета на 
кметството.  
(2) (нова с Решение № 306/2012 г.) Всеки собственик сам заплаща разходите при предаване 
на труповете на екарисаж. 

 
 
 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
ОГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ /ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ/ 

 
Чл. 11. Всеки собственик, който отглежда животни компаньони, е длъжен: 
1. Да отглежда животното по начин, изключващ възможността за неконтролиран 
физически контакт с други лица. 
2. Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или 
придобита нетърпимост едно към друго. 
3. Да отглежда животното при условия, намаляващи до минимум възможността за 
агресивно поведение на животното. 
4. Да осигури условия и поведение на домашния любимец, не нарушаващи 
спокойствието на гражданите. 
5. Да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните. 
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Чл. 12. При присъствие на животно компаньон на обществено място, собственикът е 
длъжен:  
1. Да носи със себе си ветеринарно-медицински паспорт на животното и да ги 
представя при поискване от представители на РВМС, РПУ и специализираните звена на 
общинска администрация. 
2. Да не оставя животното домашен любимец без надзор и да упражнява постоянен 
контрол на поведението му; 
3. Да взима мерки животните да не създават опасност за хора или други животни; 
4. Да не допуска нарушаване на обществения ред, спокойствието и почивката на 
гражданите от животното домашен любимец; 
5. Да не използува животното компаньон за комерсиални цели - просия, фотография, 
игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и други; 
6. Да взимат мерки животните да не замърсяват обществените места, като почистват 
мястото след дефикация. 

 
Чл. 13. Забранено е разхождането на животни компаньони: 
1. На територията на детски ясли, детски градини, детски площадки и училища и места, 
обозначени от общината със забранителни знаци; 
2. В дворовете на здравни заведения и заведения за социални грижи; 
3. На територията на паркове и градини, с изключение на тези изрично определени със 
Заповед на Кмета на общината. 

 
 
 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА 
 
Чл. 14. Според начина на стопанисване кучета се класифицират на: 
1. регистрирани - собственост на физически или юридически лица, записани в 
регистрите на съответното населено място на територията на община Казанлък; 
2. нерегистрирани - собственост на физически или юридически лица, но без 
регистрация; 
3. безнадзорни - с определен собственик, но свободно движещи се. 
4. безстопанствени - без собственик и свободно движещи се. 
 
Чл. 15. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) Регистрацията на домашни кучета се извършва, 
както следва: 
1. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) Собственици на кучета навършили 6 – седмична 
възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска 
практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.  
2. (нова с Решение № 306.24.07.2012 г.) Всеки собственик на куче – домашен любимец, над 4 
– месечна възраст, или в 7 – дневен срок от неговото придобиване над тази възраст, го 
декларира в Дирекция „Местни данъци и такси”, независимо дали същото е освободено 
от дължимия данък, съгласно чл. 175 на ЗВД, като попълва декларация по образец, 
съгласно Приложение „3” то настоящата Наредба. Към декларацията се прилага 
ксерокопие от ветеринарномедицинският паспорт на животното. 
3. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен 
срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът регистрира кучето при 
ветеринарен лекар. При регистрацията на кучето – домашен любимец, ветеринарният 
лекар поставя инжектируем транспондер (чип). 
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4. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) Ветеринарен лекар, който упражнява 
ветеринарномедицинска практика, ежемесечно предоставя данните от новоиздадените 
ветеринарномедицински паспорти, в Областна дирекция по безопасност на храните  
(ОДБХ) и съответната община. 
 
Чл.16. (1) За притежание на куче съгласно Закона за местните данъци и такси 
собственикът подава декларация и заплаща годишна такса в дирекция “Местни данъци 
и такси” към общинска администрация - Казанлък, като размерът на таксата се 
определя с наредба на Общински съвет – Казанлък.  
(3) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен 
срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За 
кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета 
от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на 
придобиването. 
(4) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за 
мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. 
 
Чл. 17. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) Освобождават се от такса: 
1. кучетата на инвалиди; 
2. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) кучетата на самотни граждани над 70 годишна 
възраст; 
3. служебни кучета в организации на бюджетна издръжка 
4. кучетата използвани за научноизследователски и медицински цели. 
5. кастрирани кучета 
6. ловни кучета 
7. Кучета с поставен микрочип – за първата година от регистрацията 

 
Чл.18. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) При разхождане на кучета, собствениците и 
лицата, които стопанисват кучета са длъжни да спазват още следните разпоредби и 
забрани: 
1. Да водят кучето винаги на повод, не по-дълъг от 2 метра, а ако кучето е от агресивна 
порода – и с намордник. Свободно пускане на кучета е разрешено само на места, 
специално определени за целта със заповед на кмета на населеното място; 
2. Освен в определените по т. 1 места собствениците и лицата, които стопанисват 
кучета могат да ги пускат да се движат свободно и извън територията на населените 
места, в собствения си недвижим имот и при служебна нужда, като носят пълна 
отговорност за евентуално произшествие засягащо живота, психическото и 
физическото здраве на гражданите. 
3. Да не подтикват и да не допускат нападение на кучето срещу хора и животни, освен в 
случай на неизбежна самоотбрана;  
4. При дефекация на благоустроени улици, тротоари, алеи и жилищни входове, 
собственикът или придружителят е длъжен да почисти замърсеното място. 
5. Да отглеждат кучето при условия не нарушаващи спокойствието на живущите в 
жилищната сграда. 
6. Забранява се разхождането на кучета от едри породи и агресивни кучета от 
малолетни лица; 
7. Забранява се транспортирането на кучета с превозните средства на обществения 
транспорт, с изключение на служебните кучета на МВР и кучета водачи за слепи хора. 
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8. При отглеждане на повече от едно куче на един адрес, собственикът е длъжен да 
изиска писмено съгласие от съседите по етаж и тези живеещи на съседни до един 
етажи, с изключение за кучетата отглеждани в еднофамилни жилища. 
9. (нова с Решение № 306/24.07.2012 г.) При отглеждане на кучета и др. домашни любимци в 
сгради в режим на етажна собственост, се спазват разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 6 от 
Закон за управление на етажната собственост и разпоредбите на чл. 34 и чл. 35, ал. 3 от 
Закон за защита на животните.  
Чл. 19 (1) При извеждане и разходка на кучетата в границите на населените места 
собственикът или придружителят е длъжен да носи ветеринарномедицинския паспорт 
на кучето и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските 
органи; 

 
 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ И БЕЗНАДЗОРНИ КУЧЕТА  
(нов, с Решение № 306/24.07.2012 г.) 

Чл. 20. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) Безнадзорните и безстопанствени кучета 
подлежат на принудително улавяне от специализирана общинска служба или друга 
такава, упълномощена за този вид дейност със заповед на Кмета на Общината. 
1. Улавянето на безнадзорните безстопанствени кучета се извършва от специална 
група, състояща се от минимум 2 човека, включително шофьора, оборудвана с 
необходимите технически средства, предпазно облекло и съоръжения. Обслужващите 
автомобили са оборудвани със специални клетки за временен престой, безопасно 
товарене, транспорт и разтоварване на безнадзорните животни и със съответният 
надпис, на които са изписани името и адресът на приюта. 
2. Улавянето на безнадзорните и безстопанствени кучета се извършва със специални 
захващащи инструменти /мрежи, сакове, въжени примки,  щипки, капани/, стреляне с 
изстрелващо устройство - инжектиращо сънотворни вещества. 
3. В изключителни случаи /например обявена епидемиологична обстановка от бяс/ в 
малки населени места и в крайградски райони се извършва обстрел на безнадзорните 
животни от организирана група ловци при наличие на писмена заповед от кмета на 
Общината и указания/предписания от ветеринарномедицинските органи и ловно-
рибарското дружество. 
4. Улавянето на безнадзорните и безстопанствени кучета от отделни граждани е 
забранено. 
5. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) Уловените безнадзорни  кучета се изпращат в 
специално изграден приют, съгласно всички санитарно-хигиенни изисквания, където 
биват поставени под карантина, през което време те могат да бъдат върнати на техните 
стопани при представяне на платена такса по чл.16 от настоящата наредба и 
ветеринарномедицински паспорт за животното и след заплащане на разходите за 
неговото улавяне и престой в приюта.  
6. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) След карантинния период от 1 седмица, кучето се 
кастрира, маркира и обезпаразитява. Ако се яви собственикът на кучето, той заплаща и 
кастрацията. По време на обявена касационна акция, заловените безстопанствени и 
безнадзорни кучета се кастрират веднага. 
7. Уловените безстопанствени кучета се кастрират, ваксинират, обезпаразитяват и 
маркират с ушна марка с пореден номер. 
8. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) След кастрацията безстопанствените кучета се връщат 
от местата от където са уловени. След месец юни 2015 г. кастрираните безстопанствени 
кучета се задържат в приюта.  
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9. В приюта се кастрират и настанявят само безстопанствени кучета. 
10. При безнадзорни и безстопанствени кучета, които са неизлечимо болни, с 
необратими патологични изменения, причиняващи им болки и страдания и/или с 
агресивно поведение, представляващо опасност за живота и здравето на хората или 
животните, съгласно ЗВМД се допуска евтаназия. 
 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
(изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) 
 
Чл. 21. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата 
наредба се налагат следните глоби: 
1. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) На собственик на куче, който наруши изискване по чл. 
15 и чл. 16 се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен 
срок. Ако след срока, даден в предписанието, кучето не бъде регистрирано съгласно чл. 
15 от настоящата наредба, на нарушителя се налага глоба в размер на 200 лв. 
2. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) Когато нарушението е извършено от юридическо лице 
или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 400 лв. 
3. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) Който не изпълни задължение по чл.12 т.3, т. 4 и т.6, и 
чл. 18 т. 4 се наказва с глоба в размер 100 лв.  
4. Който наруши забрана по чл.13 и чл.18 т.1, се наказва с глоба в размер 100 лв. и 
животното може да се отнеме в полза на общината. 
5. (нова с Решение № 306/24.07.2012 г.) В случай, че собственикът не осигури поставянето на 
микрочип на кучето – домашен любимец, съгласно чл. 15, т. 3 от настоящата наредба, 
му се дава писмено предписание за поставянето на чипа. Ако предписанието не е 
изпълнено, на нарушителя се налага глоба в размер на 200 лв.  
(2) За всички останали нарушения по тази наредба се налага глоба в размер от 50 до 250 
лв., а при повторно от 100 до 500 лв. 
(3) За маловажни нарушения контролните органи могат да налагат на 
местонарушението глоба в размер на 10 до 50 лева с фиш. Издаденият за наложената 
глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на контролния орган, наложил 
глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за 
нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от контролния 
орган и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава 
препис, за да може да заплати доброволно глобата. 
(4) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената 
му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт. 
 
Чл. 22. (1) Актовете за установяване на нарушенията по наредбата се издават от: 
1. Кметовете на населените места. 
2. Старши експерт „Ветеринарен лекар” към община Казанлък. 
3. Старши експерт „Ветеринарно-санитарни дейности” към община Казанлък. 
4. Специалист „Екоконтрол” към община Казанлък. 
5. (изм. с Решение № 306/24.07.2012 г.) Младши специалист „Ветеринарно-санитарни 
дейности” (по раздели  ІІІ, ІV и V от Наредбата). 
6. Упълномощени служители от РПУ Казанлък. 
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(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов 
заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата. 
Сумите от актовете постъпват в общинския бюджет. 
 
Чл. 23. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления става по реда определен със Закона за 
административните нарушения и наказания. 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
§ 1. По смисъла на наредбата: 
1. ”земи за земеделско ползване и отдих” са земите по § 4 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи. 
2. “едри преживни животни” са говеда и биволи 
3. “дребни преживни животни” са овце и кози 
4. ”еднокопитни животни” са коне, магарета и техните хибриди 
5. ”птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби, яребици, пъдпъдъци, токачки, 
пауни и фазани, отглеждане в затворени помещения и в кафези, с търговска или 
нетърговска цел, или с развъдна цел.  
6. ”селскостопански животни за лични нужди” са животните, отглеждани и развъждани 
от човека за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за 
работа. 
7. "животни, отглеждани във ферми" са животни, които се отглеждат с цел 
производство на храни или други продукти от животински произход. 
8. "животни" са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, 
други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и 
нестопанска цел или обитаващи дивата природа. 
9. "животни компаньони" са животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на 
човека. 
10. “агресивни кучета” са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, 
насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би 
могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт. 
11. “евтаназия” е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран лекарствен 
продукт. 
12. ”маловажни нарушения” са тези, при които извършеното нарушение с оглед на 
липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи 
обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с 
обикновените случаи на нарушение от същия вид. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 
1. Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и влиза в сила 10 дни след обнародването й 
в местния печат. 
2. С настоящата наредба се въвежда двегодишен гратисен период за населените места в 
община Казанлък, без град Казанлък, през който заинтересованите лица да се подготвят 
за приложение на чл. 4 от настоящата наредба. 
3. Наредбата е приета от Общински съвет – Казанлък с Решение № 217/09.07.2009 г. и 
отменя Наредбата № 7 за отглеждане на животни в жилищната територия на община 
Казанлък, приета  с Решение № 111/29.01.1993 г., изм. с Решение № 351/24.02.1995 г., 
Решение № 60/16.05.1996 г., Решение № 174/03.04.1997 г., Решение № 318/ 18.03.1998 
г. и Решение № 92/01.08.1998 г. 
4. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Казанлък. 
 
 
 

 

 

 

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /п/ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 
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Приложение №1 

 

  
До 
Кмета на гр. /с./………………… 
Община Казанлък 
 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

Долуподписаният …………………………………………………..……….. 

ЕГН………………… с постоянен адрес на местоживеене :  

гр. /с./ ………………………………ул. ………..…………………... №……  

бл…………ап.…………телефон……… ……моб.телефон………………….…... 

декларирам, че съм собственик на ……………бр. пчелни кошери с постоянно 

местонахождение в гр. /с./ ……………. местност……………….………………. 

Моля да ми бъде издаден регистрационен номер на пчелина, както и свидетелство за 

собственост съгласно Наредба №27/10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на 

пчелните семейства.  

За неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НПК. 

 

 

 

 

 

Дата                  Подпис:…………………. 

……….…..200 … г. 
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Приложение № 2  
 

Изисквания към параметрите на жизнената среда на селскостопански животни 
  
1.1. Оптимални норми за използваема площ за едно животно  

Категория Система на Използваема площ, кв.м  
животни отглеждане в помещение на двор  

1. Крави(*) 6,0   6,0 
Биволици 7,0   7,0 

2. Телета(**) на - 
индивидуално   

възраст до 15 дни в бокс / клетка 1,0 - 1,5  
Малачета на     
възраст до 15 дни  в бокс / клетка 1,7  
3. Телета до 3 месеца в бокс  2,2 3,0 
4. Телета за разплод и угояване:       
- до 100 kg    1,5 1,1 
- до 200 kg    2,5 1,9 
- до 350 kg   4,0 3,0 
- над 350 kg    5,0 3,7 
9. Малачета на възраст:       
- до 3 месеца групово в бокс  1,5 1,8 
- от 3 до 6 месеца групово в бокс 1,8 2,5 
- от 6 до 12 месеца групово в бокс 2,5 3,5 
- от 12 до 18 месеца групово в бокс 2,8 4,0 
7. Телета за угояване: - скаров под/     
  групов бокс 1,8 2,2 
  - на открито/     
  групов бокс  2,5 8,0 
11. Малачета за угояване - скаров под/     
  групов бокс 2,5 8,0 
12. Бокс в родилно помещение   8,0 - 9,0   
 

Изисквания към параметрите на жизнената среда на овце и кози при оборно-
пасищно отглеждане 

  
Параметри за необходима използвана(*) площ за различните категории овце и 
кози 

Категории Необходима площ, кв.м  
животни в помещение на двор 

Разплодници 2,2 - 2,4 3,0 - 3,5 
Майки - овце и кози 1,0 - 1,4 1,5 - 2,5 
Агнета и ярета 0,4 0,6 - 0,7 
Женски шилета и козички за разплод 0,7 - 1,0 1,2 - 2,0 
Мъжки шилета и козлета за разплод 1,1 - 1,4 2,0 - 2,5 
Шилета за угояване 0,6 - 0,7 1,5 - 2,0 
Бракувани овце 0,9 1,5 
_______________________     

Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на свине 
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1. Оптимални параметри за използваема площ за едно животно (min кв.м) 
Категория Система на отглеждане 
и възраст групово индивидуално 
на животните в бокс   
1. Нерези:     
а) пепиниери    7,00 
б) пробници 2,50 4,00 
2. Незаплодени и ремонтни свине 1,80 - 2,00 1,20 - 1,30 
3. Бременни свине(*) 2,00 - 2,25 1,20 - 1,30 
4. Свине майки с прасета   3,70 - 4,10 
5. Подрастващи прасета и прасета за 
угояване:     

а) 30 до 50 kg 0,42   
б) 50 до 80 kg 0,60   
в) 80 до 110 kg 0,80   
г) над 110 kg 1,00   
6. Ремонтни мъжки и женски прасета 0,80 - 1,00   
7. За вътрешни дворчета:     
а) бременни и разплодни свине 2,00   
б) нерези 10,00   
_______________________     
 
 
 
Изисквания към параметрите на жизнената среда за отглеждате на еднокопитни 

 
1. Индивидуалните боксове по категории имат следните размери (в cm): 

  Дължина Широчина 
Жребци  360 360 
Коне в тренинг 360 340 
Кобили с кончета 360 360 
Жребчета от 1-до      
3-годишна възраст 280 280 
Жребчета от 6-месечна      
до 1-годишна възраст 250 130 
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Приложение № 3 към Наредба № 7 на ОбС – Казанлък,  

прието с Решение № 306/24.07.2012 г. 
 

О Б Щ И Н А   К А З А Н Л Ъ К 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по раздел VIII от Закона за местни данъци и такси и чл.15 от Наредба 7 за 
отглеждане на животни на територията на Община Казанлък 

 
за притежаване на куче 

 
От…………………………………………………………………………………………………………. 
         /собствено, бащино, фамилно име на собственика/ 

 
ЕГН 

ЛК/ЛП серия…..№.............................изд.на..…………..год. от МВР………….………… 
Адрес гр./с…………………………………улица………………………………………………….. 
 

Д Е К Л А Р И Р А М : 
 

Че притежавам куче ……………………….………...………….., пол  …….…………   
     /име на кучето/ 
Порода /Отличителни белези/……………………………………………………………  
 
Дата на придобиване ………………………………../възраст/……………………..… 
 
 
За освобождаване от такса по чл.17 от Наредба 7 за отглеждане на животни на 
територията на Община Казанлък прилагам следните документи: 
 

□ Куче на инвалид /копие от документ, доказващ инвалидност/ 

□ Ловно куче  /копие на ловен билет, заверен за съответната година/ 

□ Кастрирано куче /служебна бележка от вет. лекар, извършил или удостоверил 
кастрацията/ 

□ Куче, на самотни граждани над 70 години  

□ Служебни кучета на организации на бюджетна издръжка 

□ Куче, с поставен чип през настоящата година 
 
Прилагам ксерокопие от първите две страници на ветеринарномедицинският 
паспорт на кучето.  
 
Дата .................................20    г.      Декларатор:......................
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