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ДО  

ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ 

РУЖДИ САЛИМ 

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

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

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Първомай. 

      

       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава 

наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от 

тях обществени отношения с местно значение.  

  Разпоредбата на чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), 

задължава  общинските съвети да определят с наредба обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството 

(ЗЖ) на територията на съответната община.  

Към днешна дата на територията на община Първомай няма действаща наредба с правно 

основание чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, което налага приемане 

на наредба, уреждаща съответните въпроси от местно значение. 

Получено е и Писмо от Окръжна прокуратура Пловдив до Председателя на Общински 

съвет община Първомай с предложение по чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт за 

предприемане на необходимите мерки и действия за отстраняване на установената правна 

празнина. 

Предлаганият проект за приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община 

Първомай е разработен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези 

на европейското законодателство. 

С приемането на настоящата наредба се цели регламентиране на допустимия брой за всеки 

вид селскостопански животни, отглеждани в строителните граници на населените места на 

територията на Община Първомай, за което са определени конкретни зони,  регламентиране на 

основни права и задължения на собствениците при отглеждането на селскостопанските животни 

и спазване на правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните 

изисквания. Целта е 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 
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местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на 

нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на 

животновъдството. Постигане публичност и прозрачност на информацията. Липсата на ясна и 

подробна правна уредба за извършването на тази дейност в много случаи води до конфликти 

между частния и обществения интерес.  

        С цел запазване на баланса между обществения и частния интерес е необходимо 

регламентирането на правила и изисквания, касаещи отглеждането на селскостопански животни 

за стопански цели и за лични нужди. Прецизирането на изискванията към лицата, които 

отглеждат селскостопански животни за лични и за стопански нужди цели, както определяне на 

зони, в които могат да се отглеждат селскостопански животни и техния брой, гарантира 

опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат такива животни, и не на 

последно място – спокойствието на жителите на населените места. 

С приемането на наредбата ще се постигне обективност, прозрачност и справедливост при 

определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при 

отглеждане на животни ще спомогне за подобряване на контрола върху отглеждането на 

селскостопански животни, както и за предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на 

животински отпадъци и подобряване хигиенните условия в населените места на територията на 

общината. Приемането на Наредбата ще допринесе за недопускане и разпространение на болести 

по животните и контрол по отглеждането им, подобряване чистотата в населените места и 

предотвратяване замърсяване на околната среда. 

Очакванията от прилагането на Наредбата са свързани и със спазване на разпоредбите на 

Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните 

обекти. 

В изпълнение на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проекта на гореописаната 

наредба е обявен на сайта на общината на 18.06.2021г. Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за 

нормативните актове (ЗНА) срокът за предложения и становища по проектите на нормативните 

актове е не по-кратък от 30 дни. С това се даде възможност в 30-дневен срок, заинтересованите 

лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за определяне обема 

на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията 

на община Първомай. От Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА е видно, че  по така обявения Проект на 

наредбата не са постъпили  възражения, предложения и становища от заинтересованите лица. 

Като колективен орган на местното самоуправление по смисъла на чл. 18, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, общинският съвет е овластен да 

издава нормативни актове, с които урежда, съобразно нормативните актове от по-висока степен, 

обществени отношения с местно значение. В чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА са изброени правомощията 

му, а съгласно ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА в изпълнение на правомощията си по ал.1 общинският 

съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Анализът на 

разпоредбите на  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА и чл.76, ал.3 от АПК сочи, че общинският 

съвет е компетентният орган да приема наредби от местно значение. От направения по-горе 

преглед на нормативната уредба следва изводът, че нормотворческите правомощия на 

общинския съвет произтичат от Конституцията или закона и се ограничават до обществени 

отношения с местно значение, които обаче не са регулирани от нормативни актове от по-висока 

степен.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.8, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, чл.37, ал.3 от Закона 

за нормативните актове, чл.76, ал.3, чл.77, чл.78, ал.3 предл. последно от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл.133, ал.1 от Закон за ветеринарномедицинската 

дейност, и след разглеждане и произнасяне за съдържанието и обхвата на така предложения 

Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Първомай, предлагам на Общински съвет на 

община Първомай да вземе следното  
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РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане 

на селскостопански животни на територията на община Първомай. 

  
Мотиви: Регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни, 

отглеждани в строителните граници на населените места на територията на Община Първомай, 

за което са определени конкретни зони, регламентиране на основни права и задължения на 

собствениците при отглеждането на селскостопанските животни и спазване на правилата и 

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

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 поднормативните актове, 

уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. 

     

 Приложения:  

1. Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община Първомай; 

2. Мотиви; 

3. Доклад относно необходимостта от приемане на Наредба за определяне обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията 

на община Първомай; 

4. Предварителна  оценка на въздействието;  

5. Протокол удостоверяващ датата на публикацията на Проект на Наредба за определяне 

обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на община Първомай; 

6. Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпили / непостъпили възражения, предложения и 

становища;  

7. Писмо от Окръжна прокуратура Пловдив до Председателя на Общински съвет община 

Първомай с предложение по чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт за предприемане на 

необходимите мерки и действия за отстраняване на установената правна празнина. 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител:  

РУЖДИ САЛИМ  
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