
Частична Предварителна оценка на въздействието на Наредбата 
за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни на територията  на община Кричим 

 
 
 

І. Основания за законодателна инициатива: 

Проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата 
за отглеждане на селскостопански животни на територията на община 
Кричим е разработен в съответствие с изискванията на чл. 133 от ЗВМД, 
Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания 
към животновъдните обекти, при спазване разпоредбите на чл. 26 – 28 от 
ЗНА, чл. 75 – 77 от АПК, и ще бъде предоставен за разглеждане и приемане 
от компетентния за целта орган – Общински съвет при община Кричим на 
основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. 

В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена и настоящата 
частична предварителна оценка на въздействието на проекта на 
подзаконовия нормативен акт. 

Разпоредбите на чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност, публ. ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., и НАРЕДБА № 
44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти, изм. и доп. ДВ. бр. 5 от 17 януари 2020 г., 
въвеждат задължителното изискване обема на животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона 
за животновъдството на територията на съответната община, да се 
определя с наредба приета от съответния Общински съвет. 

 
ІІ. Дефиниране на проблема: 
Редът, условията и обема на отглеждане на селскостопански животни 

с „нестопанска цел“ /за „лични нужди”/ на територията на община Кричим 
към настоящия момент не са изрично регламентирани в нарочен акт за 
целта. Това налага разработване и приемане на такъв поднормативен акт 
при съобразяване със спецификите на община Кричим. С предлагания 
Проект на Наредба са прецизирани  в голяма степен  редът, условията и 
обема на отглеждане на селскостопански животни с „нестопанска цел“, 
като се имат предвид особеностите на територията на общината, както и 
конкретните и специфични нужди на населението. 

Проектът на Наредбата има за цел да бъде в съответствие с 
разпоредбите на нормативните актове от по-висока степен, определящи и 
уреждащи обществените отношения свързани с осъществяването, 
управлението и контрола на ветеринарномедицинската дейност, 
хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната 
среда и здравето на хората и животните, организацията и управлението на 
животновъдството и по-специално за лични нужди. 

 
ІІІ. Цели, които ще бъдат постигнати: 

Постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна 
уредба с приложимото в тази област национално законодателство от по-
висока степен и създаване на стабилна подзаконова нормативна уредба; 
ефективен контрол върху отглеждането на селскостопански животни на 
територията на община Кричим;  подобряване на хигиенните условия в 
населените места на територията на общината и повишаване качествата 
на селищната среда; осъществяване на превантивен контрол за 



незамърсяване на водите, въздуха, почвите и биоразнообразието; 
подобряване на комфорт на жителите в община Кричим; установяване на 
по-ясни правила и норми за осъшествяване на дейността, спазвайки 
принципите на законосъобразност и целесъобразност, както и правата и 
задълженията на гражданите, ръководителите на учреждения, 
обществените организации, по отношение на отглеждането на 
селскостопански животни, съобразявайки се с действащото национално 
законодателство в тази сфера. 

 
ІV. Идентифициране на заинтересовани страни: 
1. Общинска администрация на община Кричим; 
2. Физическите и юридическите лица, отглеждащи селскостопански 

животни на територията на община Кричим; 
3. Всички граждани и посетители на община Кричим. 
 

V. Варианти за действие: 
1. Вариант 1 „без действие” – неприемане на нарочна Наредба за 

обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на община Кричим. 

Идентифициран риск: При прилагане на този вариант ще продължи 
липсата на по-ясни правила и норми за осъществяване на дейността по 
отглеждане на селскостопански животни, спазвайки принципите на 
законосъобразност и целесъобразност, както и правата и задълженията на 
гражданите, ръководителите на учреждения, обществените организации, 
по отношение на отглеждането на селскостопански животни, 
съобразявайки се с действащото национално законодателство в тази 
сфера, и постигане в дългосрочен план на ефективен контрол върху 
отглеждането на селскостопански животни на територията на община 
Кричим,  подобряване на хигиенните условия на територията на общината 
и повишаване качествата на селищната среда, осъществяване на 
превантивен контрол за незамърсяване на водите, въздуха, почвите и 
биоразнообразието, подобряване на комфорт на жителите и посетителите 
на община Кричим. 

2. Вариант 2 за действие „Приемане на Наредбата” 
Потенциални рискове: не се идентифицират рискове от приемането 

на Наредбата. 
Положителни въздействия: Ще се установят по-ясни правила и норми 

за осъшествяване на дейността по отглеждане на селскостопански 
животни, спазвайки принципите на законосъобразност и целесъобразност, 
както и правата и задълженията на гражданите, ръководителите на 
учреждения, обществените организации, по отношение на отглеждането на 
селскостопански животни, съобразявайки се с действащото национално 
законодателство в тази сфера, и постигане в дългосрочен план на 
ефективен контрол върху отглеждането на селскостопански животни на 
територията на община Кричим, подобряване на хигиенните условия на 
територията на общината и повишаване качествата на селищната среда, 
осъществяване на превантивен контрол за незамърсяване на водите, 
въздуха, почвите и биоразнообразието, подобряване на комфорт на 
жителите и гостите на община Кричим. 

 
 
VІ. Анализ на разходите и ползите: 
Прилагането на текстовете на Наредбата не е свързано с разходване 

на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.  



 
VІІ. Административна тежест и структурни промени: 

 Предлаганият проект на Наредба не предвижда и не са необходими 
административни промени като закриване, сливане или създаване на нови 
административни структури. Настоящият Проект на Наредба няма да 
наложи ангажиране на допълнителен експертен ресурс за осъществяване 
на процеса по контрол на отглеждането на селскостопански животни на 
територията на общината. 

Идентифициран риск: Административната тежест ще се повиши, 
доколкото се създават допълнителни задължения за гражданите във връзка 
с отглеждането на селскостопански животни на територията на общината.. 

 
VІІІ. Въздействие върху нормативната уредба: 
За прилагането на новата Наредба за обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на община Кричим, няма необходимост от непосредствени 
или последващи промени на нормативни актове, в това число и местите 
такива, действащи към настоящия момент на територията на община 
Кричим. 
 

ІХ. Важни въпроси за обществените консултации: 
1. Ясни ли са предложените разпоредби? 
2. Подходящо ли е нивото на детайлизация на за поднормативен 

акт? 
3. Други предложения и коментари извън зададените в документа 

теми? 
 
Х. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 

въздействието поради значителни последици:  
При съобразяване с разпоредбите на Закона за нормативните актове 

и Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на 
въздействието, не се изисква цялостна оценка на въздействието на 
предложения Проект на  Наредба за обема на животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
община Кричим. 
 

 

ИЗГОТВИЛ: 

ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ: Даниел Янакиев - юрисконсулт при община Кричим   

ДАТА: 30.07.2021 г. 

ПОДПИС: /П/ заличено обстоятелство по  
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 
 

 


