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                   РАЗДЕЛ  І . 
 
                 
                   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
                   Чл.1. /1/. Тази Наредба урежда : 
                   1.Ветеринарномедицинските изисквания, включително 
зоохигиенните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане 
на селскостопански животни . 
                   2.Задълженията на собствениците на животновъдните 
обекти,  за изпълнение на изискванията по т.1 . 
                   /2/. Разпоредбите на Наредбата не се прилагат за физически 
лица, които отглеждат за лични нужди до : 
                   1. три крави ; 
                   2. десет овци или кози ; 
                   3. пет прасета за угояване ; 
                   4. три броя еднокопитни с приплодите ; 
                   5. двадесет заека ; 
                   6. петдесет птици . 
 
 
 
                   РАЗДЕЛ  ІІ  . 
 
 
               ОБЩИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ  И   
ЗООХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ 
ОБЕКТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ  
 
                   Чл. 2. Животновъдните обекти се изграждат според вида на 
животните и целта за която се отглеждат . 
                   Чл. 3./1/. Теренът за изграждане на нови животновъдни 
обекти трябва да отговаря на следните изисквания : 
                   1.Има наклон не по-малко от 1 % и е най-малко 2 м. над 
нивото на подпочвените води, ако има изградени дренажни 
съоръжения . 
                   2.За отглеждане на говеда - е на разстояние от пътищата на 
републиканската пътна мрежа 300 м. и от други животновъдни обекти  
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–  от 250 м.  до  500 м., в зависимост от броя на отглежданите животни 
/от 10 до 200 бр./. 
                   3.За отглеждане на овце : 
                   а/ до 10 бр. – разстояние от път І клас – 100 м.; 
                   б/от 10 до 150 бр. – разстояние от пътя – 100 м. и от други 
животновъдни от 100 м. до 200 м. ; 
                   в/от 150 до 250 бр. – разстояние от пътя 100 м. и от други 
животновъдни обекти от 200 м. до 300 м. 
                   /2/. Не се допуска в зоната на животновъдните обекти 
изграждането на депа за отпадъци и тяхната преработка . 
                   /3/.Не се допуска строителство на рибовъдни обекти в зони, 
използвани за питейна вода и в райони на хвостохранилища, и други 
предприятия, отделящи вреди емисии във вододайната зона . 
                   Чл. 4.Животновъдните обекти за отглеждане на 
селскостопански животни отговарят на следните изисквания : 
                   1.изградени са при условията и по реда на чл. 50 от 
Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската 
дейност (ДB, бр. 55 от 2000 г.); 
                   2.изградени са съгласно изискванията на нормативните 
документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските 
животни; 
                   3.снабдени са с питейна вода, която да отговаря на 
изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели (ДB, бр. 30 от 2001 г.); 
                   4.имат вход с пропускателен пункт, разполагащ със 
съоръжения за дезинфекция на транспортни средства и хора ; 
                   5.имат постоянна ограда с височина не по-малка от 150 cm, 
осигуряваща безопасността на обекта и здравното благополучие на 
животните ; 
                   6.изградени са по начин, който не позволява свободния 
достъп на животни и хора. 
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                   РАЗДЕЛ   ІІІ  . 

                   СПЕЦИАЛНИ ВЕТЕРИНОРНОМЕДИЦИНСКИ И 
ЗООХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ 
ОБЕКТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 

                   Чл.5. Животновъдните обекти за отглеждане на говеда 
отговарят на следните изисквания : 
                   1.Осигуряват условия за движение при отглеждане на 
телета, юници за разплод и крави за мляко ; 
                   2.Имат отделни помещения за животни от различните 
технологични групи или обособени зони в тях,съгласно Приложение № 
1 ; 
                   3.Имат съоръжения за добив и помещения за съхранение на 
млякото до предаването му за преработка, които отговарят на 
ветеринарно-санитарните изисквания при добив на сурово мляко ; 
                   4.Осигуряват подходящи условия за 
ветеринарномедицинско обслужване на животните ; 
                   5.Имат обособени родилни боксове или осигурено родилно 
помещения, които отговарят на Приложение № 1 ; 
                   6.Разполагат с помещения и площадки за открито 
отглеждане на телета . 
                   Чл. 6.Животновъдните обекти за отглеждане на овце и кози 
отговарят на следните изисквания : 
                   1.Разполагат с помещения за отглеждане на животните, 
които : 
                   а/отговарят на изискванията по Приложение № 2 ; 
                   б/имат добра естествена вентилация или вентилационна 
система ; 
                   в/имат съоръжения за хранене с гладка и устойчива на 
механично почистване и дезинфекция повърхност ; 
                   г/имат лесни за почистване и устойчиви на измиване и 
дезинфекция преграждащи елементи.  
                    2.Имат двор с хранителна площадка /или дворчета/, в които 
площта за едно животно е два пъти по голяма от площта, която се 
осигурява в помещението за отглеждане . 
                   3.Имат водопойни корита в страни от хранителната 
площадка . 
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                   4.Разполагат с помещения за добив и съхранение на млякото 
до преработка, които отговарят на нормативната уредба за 
ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания при добив на сурово 
мляко . 
                   Чл. 7.Животновъдните обекти за отглеждане на еднокопитни 
животни отговарят на следните изисквания : 
                   1.Помещенията за отглеждане на животните  : 
                   а/са разположени на разстояние не по-малко 50 м. от 
жилищни и административни постройки ; 
                   б/са на височина не по-малка от 3,30 м., като височината на 
долния ръб на прозореца от пода е на не по-малко от 2,20 м. ; 
                   в/са топли, с равна и водонепропусклива настилка на пода ; 
                   г/имат температура на въздуха и относителна влажност, 
съответстващи на биологичните потребности на породата ; 
                   д/са оборудвани със специално предназначен инвентар, 
който не се използува за други цели ; 
                   е/имат легла, чиято широчина и дължина съответства на 
вида и породните особености на конете ; 
                   ж/в тях се използва подходяща постеля, съобразно вида на 
еднокопитните и технологията на отглеждане, която се поддържа чиста 
и суха . 
                   2.Имат боксове за раждане 
                   3.Яслите за груб и концентриран фураж са разположени 
така, че да се избягва рискът от наранявания на животните . 
                   4.Сградите за отглеждане на еднокопитните следва да 
отговаря на изискванията по Приложение № 3 . 
                   Чл.8. Рибовъдните обекти отговарят на следните 
изисквания: 
                       1. водата, захранваща рибовъдните обекти, отговаря на 
изискванията на Наредба № 4 от 2000 г. за качеството на водите за 
рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (ДВ, бр. 88 от 
2000 г.); 

       2. имат отделни категории басейни, обособени за 
различните технологични групи и разположени съобразно 
технологичните параметри на производствената система; 

       3. басейните разполагат с независимо водоподаване и 
филтри, препятстващи проникването на плевелна риба; 

       4. размерът на басейните отговаря на технологичните 
норми в приложение № 4 за осигуряване на оптималeн 
хидрохимичен режим за отглеждане за съответния вид и възраст 
риба; 
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       5. дъната на басейните са с наклон 1 - 2 % и осигуряват 
лесно почистване и дезинфекция; 

       6. водоподаващите канали осигуряват гравитачната 
поточност на водата във водните басейни, а водоизпускателните 
съоръжения са изградени в най-ниско разположената част на 
басейните, за да се осигури пълното им пресушаване; 

        7. задължително имат карантинни басейни в най-ниско 
разположената част на обекта с независима канализационна 
система, осигуряваща дезинфекция на технологичните води, 
специално предназначено оборудване и рибовъден инвентар; 

        8. разполагат със спомагателни сгради и съоръжения: 
        а) площадка за първична обработка и транспорт на 

рибата за първа продажба; 
        б) площадка за механично почистване, измиване и 

дезинфекция на транспортни средства, рибовъден и риболовен 
инвентар; 

        в) битово помещение за работниците със санитарен 
възел; 

        г) склад за фураж; 
        д) помещение за ветеринарномедицински препарати, 

дезинфекционни и дератизационни средства; 
      е) пункт за събиране и обезвреждане на умрелите риби в 

близост до външните граници на обекта; 
      9. отговарят на изискванията по приложение № 4. 

 

                      РАЗДЕЛ   ІV . 

                   ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА 
ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ 
 
                   Чл.9. Собственикът на животновъдния обект е длъжен  : 
                   1.Да изисква от работниците, обслужващи животните : 
                   а/да притежават заверени здравни книжки от съответните 
здравни органи ; 
                   б/да не внасят храна от животински произход в 
животновъдният обект . 
                   2.Да осигурява редовно почистване, а когато е необходимо 
и дезинфектиране по подходящият начин на : 
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                   а/всички сгради, използвани във връзка с основното 
производство и свързаните с него операции, включително 
помещенията за съхраняване на фуражите ; 
                   б/оборудването ; 
                   3.Съхранява и борави с отпадъците и опасните вещества 
така, че да предотврати замърсяване на околната среда ; 
                   4.Предоставя за диагностичен анализ пробите, взети от 
животните в животновъдния обект ; 
                   5.Използва разрешени за употреба фуражни добавки и 
ветеринарномедицински продукти ; 
                   6.Уведоми веднага ветеринарния лекар, обслужващ обекта, 
при съмнение за заразна болест при животните или при поява на 
отклонения от общото им здравословно състояние . 
                   7.Разрешава достъпа на външни лица при следните 
условия : 
                   а/след съгласуване с ветеринарния лекар, обслужващ 
обекта ; 
                   б/облечени са в предоставеното им в обекта работна 
облекло, което събличат преди напускането на обекта . 
                   8.Отразява посещението на външни лица в специален 
дневник. 
                   9.Води и съхранява документация за : 
                   а/характера и произхода на фуража, с които се изхранват 
животните ; 
                   б/всички доклади от проверките, извършени на животни 
или продукти от животински произход ; 
                   в/закупените, родените в животновъдния обект и 
продадените животни ; 
                   г/развъдна и селекционна дейност. 
                   10.Осигурява : 
                   а/достатъчно облекло за еднократна употреба или чисто 
работна облекла, което се използва при посещение на обекта ; 
                   б/съхранението на фуражите и дезинфекционните 
материали в отделни помещения, защитени от достъпа на животни ; 
                   11.Осигурява извършването на редовно механично 
почистване и дезинфекция на : 
                   а/помещения, съоръжения и инвентара преди 
настаняването на нови животни ; 
                   б/хладилното помещения или хладилника за съхранение на 
труповете на умрели животни, след тяхното освобождаване. 
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                   12.Осигурява извършването на редовно механично  
почистване и дезинфекция на : 
                   а/работно облекло и обувки ; 
                   б/транспортни средства, които влизат и излизат от 
територията на обекта. 
                   13.Спазва задължително изискванията за отглеждане на 
животните, мерките, предвидени в профилактична програма по чл.30 
от ЗВД и предписанията на контролните органи, с цел да се сведе до 
минимум рискът от възникване на заразни болести по живатните. 
 
 
 
 
                    
                    РАЗДЕЛ  V .      
 
 
                   КОНТРОЛ ОТ ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА 
 
                   Чл.10./1/. Националната ветеринарномедицинска служба 
осъществява контрол върху обектите, чрез извършване но проверки 
по спазване на Наредбата. 
                   /2/.   Собствениците на обектите осигуряват достъп на 
контролните органи да тях и до документацията, необходима за 
осъществяване на контрола . 
 
 
 
                   ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
                   § 1. По смисъла на тази Наредба : 

      1. "Животновъден обект" е ферма за отглеждане на 
животни, чиято продукция се използва за директна консумация, за 
преработка или за други стопански цели.  

      2. "Зоохигиенни изисквания" са изисквания за опазване 
здравето на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние 
чрез създаване на условия за отглеждане и хранене, съответстващи 
на техните физиологични нужди. 
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      3. "Карантинен басейн" е басейн, в който рибата прекарва 
определен карантинен период при заболяване или внос. 

      4."Собственик" е физическо или юридическо лице, което 
притежава животните или е отговорно за тяхното отглеждане. 

      5. "Технологична група" е група животни на една и съща 
възраст, от един и същи вид, които се отглежда по определена 
технология. 

                   6. "Транспорт" е съвкупност от моторни и други превозни 
средства, които обслужват фермата. 
 
 
 
 
                   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ    
                             РАЗПОРЕДБИ 
 

                   § 2. Собствениците на съществуващите животновъдни 
обекти са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на 
тази Наредба до 01 Януари 2009 год., с изключение на обектите по 
Приложение № 1  от Наредба № 44 на МЗГ за минимални 
разстояния на новоизграждащи се животновъдни обекти и люпилни 
от пътища, жп линии и други животновъдни обекти. 

                   § 3. Тази Наредба се издава на основание Наредба № 44 от 
20.04.2006 год. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти, издадена от Министерство на земеделието и 
горите / ДВ бр. 41 от 19-05.2006 год. /. 
                   § 4. Тази Наредба е отворена и се изменя и допълня по реда 
и начина по който е приета. 
                   § 5 . Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на 
Община Чупрене или упълномощено от него лице. 
                   § 6 . Настоящата Наредба за ветеринарно медицинските 
изисквания към животновъдните обекти, собственост на юридически 
и физически лица на територията на Община Чупрене е приета с 
Решение №  30, взето с Протокол №  5 от  05.02. 2008 год. на заседание 
на Общински съвет Чупрене. 
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС : 
                                                                                                   Б. СТАНКОВ 
                       
  


