
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

МОТИВИ 

за  

приемане на НАРЕДБА за реда и условията 

за отглеждане на животни  

на територията на община Алфатар   

       

1. Причини и мотиви за приемане на настоящата наредбата са следните: 

       С оглед приетите изменения в нормативната уредба Закона за устройство на териториите, 

ЗВМД, Закон за защита на животните и Закона за опазване на околната среда.Наредба № 44 за 

ветеринарномедицинските изисквания към  животновъдните обекти, Наредба №7 за хигиенните 

изисквания за здравна защита на селищната среда и създадените нови законодателни 

изисквания към общините, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни 

подзаконови нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на текстовете 

от  посоченото по-горе законодателството.  Община Алфатар  няма приета наредба за реда и 

условията за отглеждане на животни на територията на община Алфатар. 

 

Необходимостта от изработване и приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на 

животни на територията на община Алфатар произтича от обстоятелството, че правата и 

задълженията на физическите и юридическите лица, отглеждащи  животни и пчели в 

населените места на територията на общината, са регламентирани само частично в Наредба №1 

за обществения ред в община Алфатар.  

 В строителните граници на населените места на територията на община Алфатар се 

отглеждат значителен брой и  различни видове  животни и пчели. Липсата на ясен и подробен 

регламент за извършването на тази дейност в много случаи води до конфликти между частния и 

обществения интерес. В общината постъпват сигнали и жалби свързани с отглеждащи  

животни, птици и пчели, касаещи техния брой, вид и за спазване на санитарно-хигиенните 

изисквания при отглеждането им. 

Това е основната причина да бъде изработен настоящият проект за Наредба за реда и условията 

за отглеждане на животни на територията на община Алфатар. 

  

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба: 

С приемането на настоящата наредба се преследват следните цели: 

- регламентиране на  реда,  начина  и  условията  за  отглеждане  на  животни, птици и 

пчели  на територията на общината при спазване на правилата и нормативите за устройство на 

територията и на санитарно-хигиенните изисквания; 

- регламентиране на правата и задълженията на собствениците на животни; 

- регламентиране на допустимия брой за всеки  вид животни и птици,  отглеждани в 

строителните граници на населените места на територията на община Алфатар;  

 

 3. Очаквани резултати от приемане на наредбата: 

 Ограничаване възможността, животните да бъдат приносители на болести и зарази, 

които е възможно да се принесат и по хората;  

 Създаване на ред и възможности лицата, които желаят да отглеждат домашни любимци, 

да ги отглеждат в съответствие с нормативните изисквания и при създаване на 

необходимите условия за животните; 
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 поддържане на населените места на територията на общината в добро  санитарно-

хигиенно  състояние; 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

 За прилагането на настоящата наредба не са необходими финансови средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на РБългария: 

Предлаганият проект на наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство – 

Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и 

с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на 

основните нормативни актове Закон за ветеринарномедицинската дейност  (ЗВМД), 

Правилника за приложение на ЗВМД (ППЗВМД), Закона за защита на животните (ЗЗЖ), Закона 

за устройство на територията (ЗУТ),  Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Наредба 

№ 44/2006г за ветеринарномедицинските изисквания към  животновъдните обекти, Наредба 

№7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на наредбата  е 

публикуван на интернет страницата на Община Алфатар.  

  

 На заинтересованите лица се предоставя 20 – дневен срок за предложения и становища по 

предложения проект на НАРЕДБА за реда и условиятаза отглеждане на животни на територията 

на община Алфатар.   

 Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Алфатар, както и на e-mail: 

obshtina_alfatar@abv.bg , в срок от 14.11.2014г. до 07.12.2014г. включително.              

 

 

 

 

 
ВНАСЯ: 

ЖЕЛЯНА ДОНЕВА 

За кмет на  община Алфатар  

   / на осн.Зап.№РД-321/16.10.2014г. 
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