
            

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ 

Г-Н СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от 

Неджми Ниязи Али – кмет на община Джебел 

 

ОТНОСНО: Приемане на проект на Наредба за определяне обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на Община Джебел; 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

срок от 30 дни, община Джебел публикува за обществена консултация на сайта на общината  

и предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по проекта за Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Джебел, 

на е-mаil адрес: kmet_dj@abv.bg или в деловодството на община Джебел, на адрес: гр. Джебел, 

ул. „Еделвайс ” № 19.  

I.Мотивите с причини за необходимостта от приемането на подзаконовия 

нормативен акт са, както следва: 

1. Основание за приемането на Наредбата е изпълнение на разпоредбата на чл.133, 

ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, съгласно която общинските съвети 

определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни в личните стопанства на физическите лица, както и животновъдните 

обекти с промишлен характер на територията на съответната община, а кметовете на общини 

и кметства организират контрола за спазване изискванията по чл.172, т.1 и 2, чл.173, т.1 и 

чл.177, ал.1 ,т.3 и 4 от същия закон относно вземане на мерки животните да не замърсяват 

обществени места и да не създават опасност за хора или други животни. 



При издаване на удостоверения за регистрация на животновъдни обекти по реда на 

чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ се изисква писмено становище 

от съответната община за съответствието на този обект с действаща към момента общинска 

наредба, по отношение на разположението на сградите и съоръженията в жилищната среда, 

условията за складирането и съхранението на торовия отпадък и предотвратяване на 

замърсяването на селището, както и по отношение броя и вида на отглежданите животни. 

Частично това е уредено в Наредба № 1 на Община Джебел. 

С проекта на Наредба ще се въведат правила, действащи на територията на Община 

Джебел относно: допустим брой и видове селскостопански животни за отглеждане в личните 

стопанства на физическите лица за лични нужди, както и за животновъдни обекти от 

промишлен характер, определени норми за брой и вид на отглежданите селскостопански 

животни чрез регулиращи, охранителни, задължаващи, дефинитивни и забраняващи норми; 

указана е процедурата за регистрацията на животновъдните обекти, като са въведени 

терминологични пояснение и са фиксирани срокове за влизане в сила на предлаганите 

текстове. 

Липсата на ясен, подробен регламент за отглеждането на различни видове 

селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места на територията 

на Общината, налага изработването на Наредба за определяне обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 

Община Джебел; 

Предвид динамично развиващите се обществени отношения и необходимостта от 

тяхното уреждане съобразно измененията на нормативни актове е обосновано и целесъобразно 

приемането на нова Наредба, която да отговаря на нуждите на гражданите и да защитава 

техните права и интереси.  

При изработването на проекта за Наредба за определяне обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 

Община Джебел са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на нова Наредба за 

определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Джебел с оглед уреждане на 

обществените отношения между гражданите и органите на местното самоуправление и 

другите общински и държавни институции свързани с животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни.  

Принципът на обоснованост – Наредбата се издава в изпълнение на чл. 133, ал. 1 

от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка с делегираното на местната 

власт правомощие да създаде правила, действащи на територията на общината, относно 

местоположението на личните 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, 



недопускане създаването на опасност за хора и други животни, както  и за опазване на 

околната среда и  чистотата на територията на община Джебел. 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада, 

мотивите и предварителната оценка на въздействието на проекта за Наредба ще бъдат 

публикувани на официалния сайт на община Джебел за становища и предложения от 

заинтересованите лица и групи.  

Принципът на съгласуваност – предвижда се публично обсъждане на проекта за 

Наредба, като ще бъдат взети предвид постъпилите в хода на обсъждането писмени 

предложения, становища и възражения. При изработване на проекта за 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 е  спазен чл.18 а от ЗНА, както и 

разпоредбите на глави II и III от ЗНА. Изготвена е частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта. 

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – чрез приемането на 

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

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Джебел от 

Общински съвет Джебел, ще се регламентират условията и редът за отглеждането на 

селскостопански животни в съответствие с нормативен акт от по-висока степен – Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Закона за 

устройство на територията, Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Закона за нормативните актове и др. 

ІІ. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за определяне обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на Община Джебел: 

 Създаване на ясни общовалидни правила относно обема на животновъдната дейност 

и местата за отглеждане на селскостопански животни в личните стопанства на физическите 

лица, както и в животновъдни обекти с промишлен характер на територията на Община 

Джебел, в съответствие със законовите разпоредби. 

 Регламентиране на допустимия брой селскостопански животни на територията на 

община Джебел, като отглеждането на животни ще се извършва при спазване правилата и 

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

 регламентиране правата и задълженията на собствениците на селскостопански 

животни, на територията на общината, за да не замърсяват обществените места, да не създават 

опасност за хора и други животни, както и да опазват околната среда, здравето на жителите на 

общината и подобряване на чистотата на населените места на територията на Община Джебел.. 

ІІІ. Очаквани резултати от прилагането на Наредба за определяне обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на Община Джебел: 



С приемането на Наредбата ще се създадат ясни правила, ред и условия за 

отглеждането на животни в личните стопанства, както и в животновъдни обекти с промишлен 

характер на територията на община Джебел, което ще доведе до: 

1. подобряване на хигиенните условия в населените места на територията на 

общината, включително чрез предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне 

на животински отпадъци в нейните граници; 

2. опазване чистотата на природата и средата на живеене, здравето на хората и 

животните; 

3. опазване на спокойствието на жителите на община Джебел; 

4. предотвратяване на нарушенията, поради предвидени административно-

наказателни мерки на територията на община Джебел. 

ІV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба за 

определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Джебел  

Проектът на Наредбата не изисква финансови и други средства. 

Прилагането и не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от 

Общинския бюджет, но е свързано с ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 

V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност 

и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Джебел 

е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 

законодателство.  

Настоящата наредба е подзаконов нормативен акт по прилагане на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

Наредбата е съобразена със с чл.3,т.1, във връзка с т.2 и чл.4 от Европейската харта за 

местното самоуправление, Закона за ветеринарно медицинската дейност, Закона за защита на 

животните, Закона за устройство на територията и други нормативни актове, поради което 

съответствието й с правото на Европейският съюз е предопределено от съответствието на 

посочените законови и подзаконови нормативни актове с правовите норми на Европейският 

съюз. 

Проектът за Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на Община Джебел е публикуван на официалната страница на 

община Джебел на 18.12.2020  г.  

С публикуването на проекта са приложени доклад с мотиви и частична 

предварителната оценка на въздействие на проекта за Наредба за определяне обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на Община Джебел. 



Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общинския съвет – Джебел да вземе 

следното 

ПРОЕКТ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

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

администрация и чл. 133, ал. 1  от ЗВМД, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс приема Наредба за 

определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Джебел. 

 

Приложение: Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност 

и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Джебел 

 

 

НЕДЖМИ АЛИ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 


