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М О Т И В И 

към 

проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Айтос. 

 

1.Причини, налагащи приемането на Наредбата: 

С измененията  в Закона за ветеринаромедицинската дейност, извършени с  ДВ, бр. 17 от 

2018 г., в сила от 23.02.2018 г.,  в чл.133, ал.1 от същия закон  е въведено изискване общинските 

съвети  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. В действащите Наредби на община Айтос липсва детайлна уредба на 

посочените обществени отношения, поради което е  необходимо общински съвет-Айтос да 

приеме такава наредба. 

 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата: 

Проектът на наредба цели регламентиране допустимия брой за всеки вид 

селскостопански  животни, отглеждани в регулационните граници на населените места на 

територията на община Айтос; регламентиране на основните права и задължения на 

собствениците при отглеждането на селскостопанските животни и спазване  на правилата и 

нормативите за устройство на територията, както и на санитарно-хигиенните изисквания при 

отглеждането на животните. 

Основна цел поставена в настоящата наредба е  да се създадат условия за устойчиво 

развитие на животновъдството, опазване на околната среда и здравето на хората и животните, 

както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация за спазване на 

нормативните изисквания, уреждащи сферата на животновъдството. 

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

регламентирането на правила и задължения касаещи отглеждането на селскостопански животни 

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

селскостопански животни за лични 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 о община Айтос. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

 не са необходими. 

 

4. Очаквани резултати от приемането на Наредбата:  
С приемането на наредбата се постига детерминираност, обективност, прозрачност и 

справедливост при определяне на обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Айтос. Точното и ясно регламентиране на 

правилата при отглеждане на животните ще спомогне за подобряване на контрола  върху 
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отглеждането им, както и за предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на 

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

общината. 

 

 5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

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 с тях.  
 

 

 

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на община Айтос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


