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ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

 

от Анжело Цветанов Добричов – Кмет на община Чупрене 

                   
 

  

                ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, 

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

Чупрене 

 

 

                  Във връзка с изискванията и промените на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност предлагам Общинският съвет- Чупрене да вземе следното : 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

                   1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА общинският съвет Чупрене отменя 

Наредбата за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и 

лични нужди на територията на община Чупрене, по целесъобразност, поради 

несъответствия с нормативни актове от по-висока степен. 

                    2.На основание чл.21 ал.2 от ЗМДМА, във връзка с чл.133, ал.1 от  Закона за 

ветеринарномедицинската дейност Общинският съвет Чупрене приема нова Наредба за 

обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на Община Чупрене. 

 

МОТИВИ: 
 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за обема на животновъдната 

дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията 

на Община Чупрене 

В строителните граници на населените места в Община Чупрене се отглеждат 

селскостопански животни. Съгласно чл. 133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност 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. 

При изработване на проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност, 

местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на 

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

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Наредбата е 
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необходима с оглед регламентацията на регулираните от нея обществени отношения, 

доколкото дейността по отглеждане на селскостопански животни е широко 

разпространена и може да има голямо отражение, както върху околната среда, така и 

върху качеството на живот на населението на Община Чупрене. Именно нуждата от такъв 

подзаконов нормативен акт обосновава настоящото предложение, като то е съгласувано 

със служителите от всички звена от Общинска администрация – Чупрене, имащи 

отношение към проблема, както и с Областна Дирекция по безопасност на храните. 

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

животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни 

на територията на Община Чупрене 

Пряката цел на Наредбата е регулиране на обществените отношения, които са неин 

предмет. С нея се търси баланс между частния и обществения интерес, като се въвеждат 

изисквания отглеждането на животни на територията на общината да се осъществява при 

спазване на определени санитарно-хигиенни правила. Регламентира се и допустимият 

брой за всеки вид селскостопански животни, отглеждани в строителните граници на 

населените места в Община Чупрене. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за обема 

на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на Община Чупрене 

За прилагането на настоящата наредба не са необходими допълнителни финансови 

средства. Не е необходимо и преструктуриране на администрацията или изграждане на 

нови административни звена. 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за обема на животновъдната 

дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията 

на Община Чупрене 

Очаквания ефект от приемането на наредбата е свързан 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. 

 

 

   На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, проектът за приемане на нова Наредба за обема 

на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на Община Чупрене, е публикуван на сайта на Община Чупрене, като по този 

начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и 

изразят становища. 

 


