
МОТИВИ 
към ПРОЕКТ на Наредба за обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията 
на община Кричим 

 
 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 133, 
ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, във връзка с чл. 77 
и чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 26 от 
Закона за нормативните актове и спазвайки принципите, заложени в чл. 6, 
ал. 3 и ал. 4 от Административно процесуалния кодекс, предлагаме на 
вниманието на гражданите и юридическите лица в община Кричим в 30-
дневен срок от обявяването на интернет страницата на Портала за 
обществени консултации и на интернет страницата на Община Кричим, 
проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на община 
Кричим, считано от 30.07.2021 г., за обсъждане, представяне на 
становища, предложения и възражения на: e-mail: kmet_krichim@abv.bg; 
obs_krichim@abv.bg или в деловодството на Общински съвет и/или Община 
Кричим на адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, п.к. 4220, пл. 
„Обединение” № 3 

 
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Община 

Кричим представя следните МОТИВИ към Проекта на Наредба за обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане  на селскостопански 
животни на територията на община Кричим: 

 
І. Причини, които налагат приемане на Наредба за обема на 

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

1. Измененията в 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 2020г., 
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. Към 
настоящият момент в община Кричим не е изпълнено това изискване, 
което налага приемането на наредба, с която да се определи обема и 
местата за отглеждане на селскостопански животни на територията й. 

2. Необходимостта от приемане на Наредба за обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 
животни на територията на община Кричим, произтича и от 
обстоятелството, че следва да се регламентира и прецизира броя на 
допустимите селскостопански животни, които могат да се отглеждат за 
лични нужди, да се регламентират изискванията, на които трябва да 
отговарят стопанските постройки за отглеждане на тези животни по 
отношение на отстоянието спрямо дворищно-регулационните линии и 
жилищните сгради, да се определят и ветеринарно-санитарни и хигиенни 



норми на сградите или постройките за отглеждането им, както и 
уеднаквяване на минималните условия, при които се отглеждат животните 
за лични нужди, като се цели и по-хуманно отношение към същите. 

3. С приемането на Наредбата и прилагането на разпоредбите й в 
населеното място от една страна ще намали безконтролното движение на 
животни, което е предпоставка за причиняване на материални щети, а от 
друга ще регламентира дейността, с което ще се създадат реални 
предпоставки за предотвратяване на евентуални конфликти между 
частния и обществения интерес. 

ІІ. Цели, които се поставят: 

1. 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, и др. 

2. Създаване на подзаконови нормативни разпоредби, съответстващи 
на нормативните актове от по-висока степен и гарантиращи изпълнението 
на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на община 
Кричим. 

3. Регламентиране на допустимия брой животни за отглеждане в 
определените за целта райони и зони на територията на община Кричим, 
основните права и задължения на собствениците на селскостопански 
животни, повишаване на санитарно-хигиенните условия, при които се 
отглеждат животните, поддържане на урбанизираната територия на 
общината в добро санитарно-хигиенно състояние, 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. 

4. Прилагането на новата Наредба ще създаде предпоставки за 
постигане на по-голяма справедливост съобразно правата и задълженията 
на лицата и въвеждане на определени стандарти при изграждането на 
устойчива и благоприятна градска среда.  

 

ІІІ. Финансови средства: 

1. Прилагането на текстовете на Наредбата не е свързано с разходване 
на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.  

2. Прилагането на новата Наредба не изисква и преструктуриране на 
администрацията или изграждане на нови административни звена, тъй 
като изпълнението на подзаконовите нормативни актове на Общински 
съвет - Кричим, ще се осъществява от определени за това служители на 
общинската администрация, в рамките на техните задължения. 



ІV. Очаквани резултати: 

1. 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. 

2. Наредбата е инструмент за 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 комфорта на 
жителите в община Кричим. 

3. Чрез прилагането на новата Наредба за определяне обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските 
животни на територията на община Кричим, ще се установят по-ясни 
правила и норми за осъшествяване на дейността, спазвайки принципите 
на законосъобразност и целесъобразност, както и права и задължения на 
гражданите, ръководителите на учреждения, обществените организации, 
по отношение на отглеждането на селскостопански животни, 
съобразявайки се с действащото национално законодателство в тази 
сфера. 

 
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация 

са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното 
самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от 
отчитането в правните актове на всички особености на местните структури 
с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез 
ефективно местно самоуправление.  

Доколкото настоящият проект на Наредба за обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 
животни на територията на община Кричим е с предмет на подзаконов 
нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация от 
Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са 
разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление. 

 В качеството си на подзаконов нормативен акт, наредбата е в 
съответствие и с разпоредбите на Европейската харта за местното 
самоуправление и директивите на Европейската общност, поради което 
съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от 
съответствието с правото на Европейския съюз на нормите от 
националното ни законодателство от по-висока степен, в изпълнение на 
които е приета – Закона за ветеринарно медицинската дейност, Закона за 
животновъдството и подзаконовите нормативни актове по тяхното 
приложение, свързани с урежданата с Наредбата материя. 

 

 



VІ. Правни основания: 

 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 частична 
предварителна оценка на въздействието на проекта на подзаконовия 
нормативен акт. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


