
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От Председателя на Общински съвет – Стралджа инж. Иван Митев 

 

Относно: Изменение на Наредба №1 за обществения ред на територията на община 

Стралджа. 

            

                На основание чл. 74, ал.1 от правилника за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

предлагам: 

1. В проекта  за решение за изменение на Наредба №1  чл. 28в  

БИЛО: 

1. Да са изградени  съгласно изискванията на нормативните документи за защита и 

хуманно отношение към селскостопанските животни; 

3. Да са снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени 

водоизточници, като при свине и птици, отглеждани във фамилни и индустриални ферми, 

се осигурява питейна вода; 

5. оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното благополучие на 

животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни; около 

животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма за ограничаване на 

всякакъв контакт с диви свине се обособява: 

а) буферна зона с отстояние не по-малко от 500 м от оградата на обекта до горски 

територии и обработваеми земеделски земи за добив на продукция, или 

б) двойна ограда, състояща се от мрежа и електропастир, или 

в) плътна ограда, която е метална или зидана; 
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6. имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на 

животните и постеля, като за птиците и свинете обособените места и/или съоръженията са 

покрити и заградени по начин, осигуряващ защита от диви птици и гризачи. 

СТАВА: 

1. Да са изградени  съгласно изискванията на нормативните документи за защита и 

хуманно отношение към селскостопанските животни; 

2. Да са снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени 

водоизточници, като при свине и птици, отглеждани във фамилни и индустриални ферми, 

се осигурява питейна вода; 

3. Да са оградени  по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното 

благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни. 

4. Около животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма за 

ограничаване на всякакъв контакт с диви свине се обособява: 

а) буферна зона с отстояние не по-малко от 500 м от оградата на обекта до горски 

територии и обработваеми земеделски земи за добив на продукция, или 

б) двойна ограда, състояща се от мрежа и електропастир, или 

в) плътна ограда, която е метална или зидана; 

5. Имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на 

животните и постеля, като за птиците и свинете обособените места и/или съоръженията са 

покрити и заградени по начин, осигуряващ защита от диви птици и гризачи. 
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