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Изх. №........................................... 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
от Протокол № 29 
от заседанието на 27.09.2013г. 
по точка 4 от дневния ред 
 
Относно: Изменение и допълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за 
отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на община 
Брусарци”, приета с Решение № 77, Протокол № 11 от 29.06.2012 г. 

 
РЕШЕНИЕ № 204 

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

администрация /ЗМСМА/, Общински съвет Брусарци 
 

РЕШИ: 
 

 В „Наредбата за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни 
животни за лични нужди на територията на община Брусарци” да се променят и допълват 
текстовете както следва: 

 
1. В чл. 6, ал. 2 се добавя: 

 нова т. 9 „Буби – без ограничения, при условие, че се устройват на разстояние не по-малко 
от 100 м. от административните сгради, училища, детски ясли и градини, и болнични заведения” 
и  

нова т. 10 „Всички останали животни, за които се изисква разрешение от РИОСВ /охлюви, 
калифорнийски червеи, земноводни, влечуги и др./” 

 
      2. В чл. 6, ал. 3 се добавя: 

нова т. 9 „Буби – без ограничения, при условие, че се устройват на разстояние не по-малко 
от 100 м. от административните сгради, училища, детски ясли и градини, и болнични заведения” 
и  

нова т. 10 „Всички останали животни, за които се изисква разрешение от РИОСВ /охлюви, 
калифорнийски червеи, земноводни, влечуги и др./” 
      3. В чл. 7 се добавя: 

нова т. 9 „Буби – без ограничения, при условие, че се устройват на разстояние не по-малко 
от 100 м. от административните сгради, училища, детски ясли и градини, и болнични заведения” 
и  

нова т. 10 „Всички останали животни, за които се изисква разрешение от РИОСВ /охлюви, 
калифорнийски червеи, земноводни, влечуги и др./” 
      4. Създава се нов раздел ІІІ със следното съдържание: 

УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ 
Чл. 9, ал. 1. Фермите за отглеждане на калифорнийски червеи в регулацията на населените 

места трябва да отговарят на следните изисквания: 



                                                                                      

1. Собственици, които отглеждат калифорнийски червеи в личните си дворове, са длъжни да 
се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарно-медицинските и 
санитарно-хигиенните изисквания. 

2. Отстояването на стопанските сгради за отглеждане на калифорнийски червеи в 
регулационните  граници на населените места, трябва да бъде не по-малко от: 

а/. Три /3/ метра от дворищно-регулационните. 
б/. Шест /6/ метра от жилищните сгради на съседните имоти. 
в/. Петдесет /50/ метра от административните сгради, училища, детски ясли и градини, и 

болнични заведения. 
3. При невъзможност за спазване на разстоянията по ал. 1, т. 2 е необходима нотариално 

заверена декларация за съгласие от съседите. 
Ал. 2. За производствената дейност да се използва само узрял, угнил биоразградим отпадък 

– оборски тор. 
Ал. 3. Оборския тор да не се съхранява на терена /дворното място/, когато фермата се 

намира в регулацията на населените места. 
Ал. 4. Угнилия оборски тор да се внася за храна на червеите само в периода на хранене и в 

количество, определено от квадратурата на фермата. 
     5. Раздел ІІІ става раздел ІV, като чл. 9 става чл. 10 и чл. 10 става чл. 11. 
     6. Раздел ІV става раздел V, като чл. 11 става чл. 12, чл. 12 става чл. 13, чл. 13 става чл. 14 и 
чл. 14 става чл. 15. 
     7. Раздел V става раздел VІ, като чл. 15 става чл. 16 и чл .16 става чл. 17. 
     8. Раздел VІ става раздел VІІ, като чл. 17 става чл. 18, чл. 18 става чл. 19 и чл. 19 става чл. 20. 
     9. В ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ в § 1, т. 1 след думата „буби” се добавя „ 
калифорнийски червеи”. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 10.  
Гласували : “за” –  9, “против” – 0 “въздържал се” -  1; 
Приема се 

 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


