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  ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА 

НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 

Относно: Мотиви към проект на Наредба за определяне обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 

община Рудозем. 

 

      На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ 

задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел 

информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, 

уведомяваме всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на 

настоящото обявление на интернет страницата на Община Рудозем се приемат 

предложения и становища, относно изготвения проект за приемане на Наредба за 

определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Рудозем. 

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

       Проектът на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община Рудозем е 

изработен въз основа на законовата делегация 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.). Въпросите, свързани с тази дейност, са възприети от законодателя 

като такива от местно значение, като считам, че при решаването им следва да се вземат 

предвид особеностите характерни за съответния регион. 

       Необходимостта от приемане на цитираната по-горе наредба възниква и от редица 

изменения в нормативни актове от по-висока степен, а именно Закон за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита на животните (ЗЗЖ). 

       С приемането на нарочна Наредба за определяне обема на животновъдната дейност 

и местата за отглеждане на селскостопански животни ще се създадат предпоставки за 



синхронизиране на общинската наредба с националното законодателство в областта 

животновъдната дейност. Наредбата е необходима и с оглед регулираните от нея 

обществени отношения, доколкото дейността по отглеждане на селскостопански 

животни има отражение, както върху околната среда, така и върху качеството на живот 

на населението на община Рудозем.  

 

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредбата: 

      Проектът на наредба цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид 

селскостопански животни, отглеждани в строителните граници на населените места на 

територията на община Рудозем, регламентиране на основни права и задължения на 

собствениците при отглеждането на селскостопанските животни, спазване на правилата 

и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания, 

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. 

 

3. Финансови  и други средства необходими за прилагането на новата уредба: 

      За приемането на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Рудозем  

не е необходимо изразходването на бюджетни и други средства. Не се налага 

преструктуриране на администрацията или изграждане на нови административни звена.   

      

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

      Очакваните резултати от прилагане  на  Наредбата са свързани с подобряване на 

условията за отглеждане на селскостопанските животни за лични нужди, подобряване 

на санитарно- хигиенните условия в населените места на територията на общината, 

предотвратяването на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и 

подобряване на контрола във връзка с отглеждането на селскостопанските животни. 

Освен това ще се установят по-ясни правила и норми за осъществяване на 

животновъдна дейност, както и конкретни права и задължения на гражданите, 

ръководителите на учреждения, обществените организации, при спазване принципите 

на законосъобразност и целесъобразност. 

 

 

 



5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

      Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското 

законодателство, свързано с тази материя.  

      Доколкото настоящия проект има за предмет приемане на подзаконов нормативен 

акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински 

съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на 

„Европейска харта за местно самоуправление”. 

      Предлаганият проект на нова Наредба за определяне обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 

община Рудозем, не противоречи на нормативни актове от по -висока степен в 

българското законодателство, както и на европейското законодателство. 

 

      Настоящият проект е изготвен на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 

от  Административнопроцесуалния кодекс  (АПК) и чл. 7, ал.2, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 

28 от Закона за нормативните актове (ЗНА). 

      В горепосочения срок от публикуването на настоящия проект на интернет 

страницата на Община Рудозем се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища в писмен вид на адрес: 

     гр. Рудозем, бул.”България” № 15 и/или на 

    e-mail: obsrud@abv.bg 

    Настоящото обявление е публикувано по електронен път на 05.11.2020 г. на следният 

интернет адрес на Община Рудозем: www.rudozem.bg. 

 

    С уважение, 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ  

   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУДОЗЕМ: (П) 

   /Д-Р   ВЛАДИМИР ЯНКОВ/ 
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