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Относно: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА 

ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ТРЯВНА  

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност (изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.) общинските съвети трябва да 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. Налице са изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба 

№44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животинските обекти 

(в сила от 22.05.2018 г., бр. 5 от 17.01.2020 г.), което налага приемане на наредба, 

уреждаща въпросите от местно значение. 

 

Проектът на наредбата цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид 

селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените 

места на територията на Община Трявна, 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 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 да гарантира опазването на чистотата и хигиената 

на местата, където се отглеждат такива животни, и не на последно място – 

спокойствието на жителите на населените места. 

 

Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 от 



Закона за нормативните актове, като относно изискването на чл. 28, ал. 2 от ЗНА 

подробна информация се съдържа в документа предварителна частична оценка на 

въздействието.   

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Трявна да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.133 от ЗВМД и чл.37, ал.3 

от ЗНА, Общински съвет Трявна 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА 

 

РЕШИ: 

  

 

Приема Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Трявна  

/ Приложение № 1 / 

 

Приложения: Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община 

Трявна,  Мотиви за проект на Наредба за определяне обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 

Община Трявна, Предварителна частична оценка на въздействието на Наредбата.  
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