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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  

от 

 

БОЯН КЕХАЙОВ – Кмет на община Неделино, област Смолян 

 

ОТНОСНО : Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община 

Неделино. 

        УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

   С приемането на тази Наредба тя ще има за цел да определя обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 

Община Неделино, загробването им при необходимост на територията на Община 

Неделино като мотивите налагащи приемането са: 
          Да определя и напътства населението относно жилищните зони в границите на регулация 

на населените места на територията на Община Неделино отглеждането на селскостопански 

животни само за лични нужди. 

          Цели, които се поставят с предложената Наредба 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 подзаконовите нормативни 

актове , уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. Постигане публичност и 

прозрачност на информацията. Социален ефект. 

        Друга причина налагаща съществуването на тази Наредба е създаване , съхраняване и 

усъвършенстване на популации от селскостопански животни , адаптирани за агроекологичния 

район на община Неделино, както и ефективно управление и контрол на качеството при 

производство и предлагане на пазара на живи същества. 

       Наредбата е разработена в изпълнение на чл.133, ал.1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност(обн. изм. и доп., ДВ, бр.. 13 ОТ 14.02.2020г.,  в сила от 

14.02.2020г. );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. 
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     Очакваните резултати от прилагането , включително финансовите , ако има такива : С 

приемането на Наредба за обема на животновъдната дейности местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Общината. 

     Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз: Предлаганият проект е подзаконов 

нормативен акт по Закона за Ветеринаромедицинската дейност. Съответствието му с правото 

на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, 

регулиращи тази материя. Съдържанието в Наредбата не противоречи на норми от по висока 

степен и на европейското законодателство.  

        На основание чл.26, ал.2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от 

Административно процесуалния кодекс, проекта на Наредбата е предоставен за обществени 

консултации на електронната страница на Община Неделино на вниманието на всички 

заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването. 

     Предоставена е възможност на всички граждани и юридически лица да депозират писмени 

предложения, изразяват мнения и препоръки по Наредбата на електронната поща на общината 

и  входират в деловодството на Община Неделино .Проекто –Наредбата е предоставена на 

вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на 

публикуването да направят предложение по така изготвения проект, но след направената 

справка няма постъпили предложения от проведената обществена консултация. 

                 Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Неделино да обсъди и 

приеме следното 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.133, ал.1 от Закона за ветеринаромедицинската 

дейност и на основание чл. 4а от Наредба № 44 за ветеринаромедицинските  изисквания към 

животновъдните обекти , 13б, ал. 1 от Закона за животновъдството ,Общински съвет – 

Неделино: 

РЕШИ: 
Приема Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Неделино. 

 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ……….. 

Кмет на община Неделино 
 

Изготвил:  

Лазар Бабачев………… 

Гл.експерт“Земеделие, гори 

административно  обслужване“ 


