Приложение № 1
към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка
на въздействието

ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
на проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане
на селскостопански животни на територията на Община Джебел
Институция: Община Джебел
Нормативен акт: Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Джебел
Правно основание: чл.133,ал.1 и чл.178
от Закона за ветеринарно
медицинската дейност
Лице за въпроси: Али Мехмед- ВРИД директор на дирекция „МДТОС” при
Община Джебел
Телефон: 03632/2135
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Чрез инициираното приемане на Проекта На Наредба за обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на
селскостопански животни на територията на Община Джебел се
цели да се спазят изискванията на Закона за ветеринарно
медицинската дейност – чл.133, ал.1 и чл.178, относно: допустим
брой и видове селскостопански животни за отглеждане в личните
стопанства на физическите лица за лични нужди, мерки и правила да
не замърсяват обществените места и да не създават опасност за хора,
условия и ограничения за отглеждането на селскостопански животни
на територията на община Джебел.
Към настоящият момент се наблюдава липса на подзаконова
нормативна уредба относно гореописаните изисквания.
Последващи оценки на въздействието до този момент не са
извършени.
Цели:
- създаване на ясни общовалидни правила относно обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на
селскостопански животни в лични стопанства на физическите лица
за лични нужди, както и при отглеждането им в животновъдни
обекти с промишлен характер на територията на община Джебел,

при спазване правилата и нормативите за устройство на територията
и на санитарно –хигиенните изисквания;
- регламентиране на допустимия брой селскостопански животни за
отглеждане в лични стопанства на физически лица за лични нужди в
строителните граници на населените места на територията на
община Джебел и за животновъдни обекти с промишлен характер на
територията на община Джебел, при спазване правилата и
нормативите за устройство на територията и на санитарно –
хигиенните изисквания;
- опазване на околната среда, здравето на жителите на общината и
подобряване чистотата на населените места на територията на
община Джебел.
Заинтересованите и засегнатите групи от приемането на
Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за
Идентифициране
отглеждане на селскостопански животни на територията на
на Заинтересовани Община Джебел са община Джебел, физическите и юридическите
страни
лица отглеждащи животни в лични стопанства за лични нужди и за
промишлено отглеждане, всички лица постоянно или временно
пребиваващи на територията на община Джебел, собствениците,
наемателите и ползвателите на жилищни сгради, собствениците на
имоти които са обитавани и/или позволяват безпрепятствено
преминаване на безстопанствени животни през техните имоти,
практикуващи ветеринарни лекари на територията на община
Джебел.
Не се предвижда да възникнат нови разходи за общинските
структури или ако възникнат те ще бъдат в рамките на одобрените
Анализ на
им бюджетни средства за съответната година, а очакваните ползи от
разходи и
приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и
ползи, негативни и местата за отглеждане на селскостопански животни на
положителни
територията на Община Джебел е осигуряване на подзаконова
въздействия
нормативна уредба, съобразно Закона за ветеринарно медицинската
дейност, относно местоположението на лични стопанства за
отглеждането на селскостопански животни за лични нужди, както и
изграждането на животновъдни обекти от промишлен характер,
допустим брой и видове селскостопански животни за отглеждане,
реда за регистрацията им и за опазване на околната среда и
чистотата на територията на община Джебел.
Приемането на проекта на Наредба:
- ще създаде ясни общовалидни правила относно обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на
селскостопански животни от физически и юридически лица за лични
нужди и от промишлен характер на територията на Община Джебел
в съответствие със законовите разпоредби;
- ще се регламентира допустимият брой селскостопански животни за
отглеждане в строителните граници на населените места на
територията на община Джебел при спазване правилата и
нормативите за устройство на територията и на санитарно
хигиенните изисквания;
- детайлизира основните права и задължения на собствениците,
отглеждащи селскостопански животни и регистрацията им;
- ще се предотврати замърсяването на обществените места чрез

приемането на мерки отглежданите животни да не създават опасност
за хора или други животни;
- ще подобри опазването на околната среда, здравето на гражданите
и подобряване чистотата на населените места на територията на
община Джебел.
Не се предвиждат конкретни рискове при реализиране на приемането
на Наредбата, като при неприемането й ще се наблюдава празнота в
правната уредба относно местоположението на личните стопанства и
тези от промишлен характер за отглеждане на селскостопански
животни, допустимия брой и видове селскостопански животни за
отглеждане, както и реда за опазване на чиста околна среда на
територията на община Джебел.
Административна 1) Няма предвиждани и необходими административни промени,
тежест
и
като закриване, сливане или създаване на нови административни
структурни
структури.
промени
2) ще се повиши административната тежест за физическите и
юридически лица – нарушителите на Наредбата ще носят
административно –наказателна отговорност.
Въздействие
Не се създават нови регулаторни режими и услуги. Проектът е
върху
съобразен със законовите и подзаконовите нормативни актове,
нормативната
уреждащи реда и условията за отглеждане на животни, както и със
уредба
Закона за нормативните актове.
Не се създават нови регистри. Няма пряк ефект върху Микро,
малките и средни предприятия/МСП/.
Проектът на нормативен акт не изисква цялостна оценка на
въздействието.
Приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и
местата за отглеждане на селскостопански животни на
територията на Община Джебел, произтича от съгласуването с
вътрешното законодателство на Република България – съобразено с
правото на Европейският съюз
Обществени
консултации

Най важните въпроси за обществено обсъждане, чрез приемане на
писмени предложения, мнения и становища:
- Ясни ли са предложените разпоредби?
- Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?
- други предложения и коментари.
Проектът на Наредбата е публикуван в интернет страницата на
Общината за публична консултация с форма на участие на
заинтересованите лица в производството по издаване на акта чрез
писмени предложения и възражения. Чрез публикацията проектът на
наредбата е представен на заинтересованите лица.
Справката получените предложения, становища и възражения ще
бъде публикуван на официалната интернет страница на община
Джебел.

Тази частична предварителна оценка на въздействието аргументирано представя
вероятните ефекти от предложения проект на Наредба за обема на животновъдната
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на

Община Джебел
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и на основание,
проектът на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на
селскостопански животни на територията на Община Джебел ще бъде публикуван за
писмени предложения и възражения за срок от 30 дни на официалната интернет страница
на община Джебел.
В посочения срок всички заинтересовани лица могат да правят писмени
предложения по проекта и да изложат своите писмени становища, възражения и
коментари на следния e-mail: kmet_dj@abv.bg или в деловодството на Община Джебел на
адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали.

Изготвил: ……………………
АЛИ МЕХМЕД /Директор дирекция „МДТОС“ /

