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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№325 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.07.2021 г. с  Протокол № 27 
 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда, 

начина и  условията за отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци 

на територията на Община Брацигово. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и при 

спазване на чл. 26 от Закона за нормативните актове, след като взе предвид 

предложение с вх. № 001-00-118/15.07.2021 г. на г-жа Надежда Казакова – Кмет на 

Община Брацигово, становищата на постоянните комисии към общинския съвет, както 

и с оглед на извършените разисквания, Общински съвет – Брацигово 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ЖИВОТНИ И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БРАЦИГОВО, със следното съдържание: 

 

 § 1. Член 5 от Наредбата се изменя така:  

„Чл. 5. По смисъла на тази наредба „отглеждане за лични нужди” е отглеждането 

на селскостопански животни в личните стопанства на физически лица за лични нужди 

до такъв обем и с такава цел, каквито са регламентирани в Наредба № 44 от 20.04.2006 

г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти.“. 

§ 2. Член 6 от Наредбата се изменя така: 

 „Чл. 6. По смисъла на тази наредба „промишлено отглеждане” е отглеждането на 

селскостопански животни в обем, надвишаващ максималния обем за лични нужди, 

който е регламентиран в Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти, и не е с цел добив на суровини и храни само 

за лична употреба.“. 

 

 § 3. Създава се нов чл. 12а със следния текст: 

 „Чл. 12а. Тъй като извън регулацията на населените места в община Брацигово 

са налице благоприятни условия за промишлено отглеждане на селскостопански 

животни, затова отглеждането им може да става при стриктно спазване на всички 

условия по предходните чл. 7 – 12 от настоящата наредба, без друго ограничение на 

техния обем и място от Общински съвет – Брацигово по чл. 133, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.“. 

 § 4. В член 24 от Наредбата се правят следните промени: 

 1. алинея 1 се изменя така: 
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 „(1) Собствениците на кучета – домашни любимци трябва да изпълнят в 

законния срок задълженията си по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност.“; 

 2. алинея 2 се отменя; 

 3. в алинея 5 думите „Административната база данни (картотека/регистър) на 

домашните кучета в община Брацигово” се заменят с „Регистър на домашните кучета в 

община Брацигово”. 

 4. алинея 6 се изменя така: 

 „(6) От заплащане на „такса за притежаване на куче“ се освобождават 

собствениците на кучета, посочени в чл. 175, ал. 2 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.“. 

 

 
                                 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 9 

Гласували: „За“- 9, „Против“- няма, „Въздържали се“- няма 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


