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Относно: Изменения на Наредбата за реда и условията при отглеждане на 
селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба съгласно настъпилите 
поправки, изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за 
пчеларството е налице необходимост от изменение на Наредбата за реда и условията при 
отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра.  

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, внасям в Общински съвет – Мездра предложение за 
Проект за измевеиие и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на 
селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра: 

 
Предлагам на Общински съвет – Мездра да вземе следното решение: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с приетите изменения и допълнения в 
Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и Закона за пчеларствотопри спазване на 
изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закон 
за нормативните актове. 

РЕШИ: 

Приема проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на 
селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра, както следва: 

§1.чл. 48, т. 7 се променя и придобива следния вид: 

За констатирани нарушения по раздел III нарушителя се наказва с глоба в размер от 50 лв. 
до 100 лв. /съгласно чл.26 ал.1 т.2/ и от 100 до 200 лв. /съгласно чл.26 ал.2 т.1/, или имуществена 
санкция от 1500 до 2000 лв. 

§2. чл. 48, т.8 се променя и придобива следния вид: 

Собственик на куче, който наруши изискване по чл.30 ал.1 се наказва с глоба в размер на 200 лв. 

§3. В допълнителни разпоредби се правят следните изменения и тестовете по т.3, т.4 и т.8 и 
придобиват следния вид: 

- т.3 Животни, отглеждани във ферми – са животни, които се отглеждат с цел производство 
на храни или други продукти от животиски произход. 
 

- т.4 „Животновъден обект“  
Животновъден обект е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или 
настаняват животни, с  изключение на ветеринарни клиники или амбулатории. 
 
т.8 „Агресивни кучета“ са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, 
насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би 
моглада доведе до нараняване или причиняване на смърт. 
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