
ФОРМУЛЯР ЗА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА ТРЯВНА  

 

Контакт за въпроси: Адв.Галин Ненов                               Дата:.27.08.2020 г. 

                                                                                                Телефон: 0879493832 

 

Правни основания: 
1.   Чл. 133 от ЗВМД 

2.   Чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА 

3.   Чл. 76, ал.3 и чл.79 от АПК 

4.   Чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА 

 
Дефинира на проблема: 

Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които 

оправдават нормативната промяна. 

 

 

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. 

 

Цели, които се поставят с Проекта на Наредба  
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. 
 

Идентифициране на заинтересованите страни: 

 



Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението 

ще окаже пряко или косвено въздействие /бизнес в дадена област/всички предприемачи, 

неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др./ 

Преки заинтересовани страни:  

Граждани и представители на фирми, които отглеждат селскостопански животни 

Община Трявна. 

Жителите на населените места 

Варианти на действие 1: „Приемане на промените в наредбата“  

При този вариант ще бъдат осигурени: 

- Съответствие с действащото законодателство,отстраняване на непълноти, защита 

на интереса на общината и населението 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на Проекта на Наредба  

За  прилагане на  проекта  за Н аредба  за  обема  на животновъдната  дейност  и  местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община Трявна, както и вменените 

задължения на органите на местното самоуправление от законодателството в тази област ще 

изискват допълни финансови средства за площадките за загробване и контрол по извършване 

на дейността.   

 
 Очаквани резултати по прилагането 

Избягване на противоречие между разпоредбите на местния подзаконов нормативен акт с 
нормативните актове от по-висока степен. 
Приемане на законосъобразни решения от Общински съвет-Трявна. 

С приемането на наредбата се постига 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. 

 

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
Предлаганият проект на нова Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта 

за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя 

и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на 

Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз. 

 
Потенциални рискове:Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 1 „Приемане на 

наредбата“ 

Административна тежест: 

- Ще се повиши, доколкото се създават допълнителни задължения за гражданите. 

- Ще се намали 

- Няма ефект  

    Въздействие върху микро, малки и средни предприятия: 

   Х Актът засяга пряко община Трявна 

         Спазване на законодателството от предприятия за животновъдна дейност 

 

  Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: 



            Да 

   Х      Не 

           Обществени консултации: Обобщете най- важните въпроси за обществените 

консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни 

процедури. 

        Проектът за изменение и допълнение на наредбата ще бъде публикуван за 30 дни на 

страницата на община Трявна за изразяване на становища  

 

 

Подпис на отговорното лице: 

Тел. 0879493832 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от предложеното 

действие 

Име и длъжност : адв.Галин Ненов – юрист на община Трявна 

27.08.2020 г. 

Подпис……………………. 

 


