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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,   

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 
Съгласно чл.133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВМД) Общинските 

съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната 
община. 

        Към момента в община Завет няма нормативна уредба, тъй като Наредба № 23 за реда и 
условията при отглеждане на животни на територията на община Завет (Наредба № 23) приета с 
Решение № 276 по Протокол № 41 от 07.10.2010 година е отменена, а липсата на ясен, подробен 
регламент за отглеждането на различни видове селскостопански животни и птици в строителните 
граници на населените места на територията на общината и вмененото задължение общинският съвет 
да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на община 
Завет налага изработването и приемането на настоящия проект на Наредба за обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
община Завет. 
 

Причини:  
  Проектът на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Завет е разработен в изпълнение на чл.133, ал.1 
от Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 
23.02.2018 г.); чл. 8, чл. 26, ал. 3, и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове; чл. 76, ал. 3 
от АПК. 

  
Цели: 
Цели, които се поставят с предложения Проект са: да се създадат условия и предпоставки за 

устойчиво развитие на животновъдството, хармонично развитие на животновъдството с цел опазване 
на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от 
страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на 
нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. 
Постигане на публичност и прозрачност на информацията. 

 
 



 
Финансови и други средства: 
Към настоящия момент не са необходими финансови средства за прилагането на новата 

уредба. Не се очаква да са необходими и за в бъдеще. 
Очаквани резултати: 
С приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Завет се постига обективност, прозрачност и 
справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на Общината. 

             
            Съгласно:  

чл. 76, ал. 3 от Админстративнопроцесуалния кодекс (АПК), всеки Общински съвет може да 
издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от 
тях обществени отношения с местно значение. 
 чл. 7, ал. 2 от ЗНА наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни 
разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. 

чл. 26, ал. 3 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от 
компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната 
институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 
20. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на 
Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление - на интернет 
страницата на съответната община и/или общински съвет.   
         Предвид изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА,  проектът на настоящата наредба и докладът към 
него са публикувани на интернет страницата на община Завет на www.zavet-bg.com, като срокът за 
отправяне на предложения и становища по проектите е 30 дена от датата на публикация. 
 
 
              Съгласно: 
  чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 
Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната 
компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и 
неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение 
на кмета на общината след съгласуване с областния управител; 
 чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема 
правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


