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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 149 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

30.09.2020 г. с Протокол № 13 
 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на община Николаево.  
 

Във внесеното проекто-решение от кмета на община Николаево г-н Кънев за 

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

селскостопански животни на територията на община Николаево бяха изтъкнати 

следните мотиви: Община Николаево е селска община, в която селското стопанство – 

земеделие и животновъдство, е основен отрасъл и поминък на населението. 

Значителен брой от селскостопанските животни, птици и пчелни семейства се 

отглеждат в рамките на населените места. Липсва нормативен документ, който урежда 

реда и условията за извършване на тези дейности в населените места, поради което 

собствениците предприемат действия, съобразени единствено с техния интерес. Това 

води до многобройни конфликти, включително междусъседски и създаване на 

напрежение. 

За решаване на възникналите от такова естество проблеми, засегнатите страни 

търсят съдействие от местната власт, която обаче не може да се намеси, поради липса 

на нормативна база, която да бъде приложена. 

 

Съгласно чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) 

Общинските съвети следва да приемат наредба, с която да определят обема на 

животновъдната дейност и да регламентират местата за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на общината. Именно това е една от причините за изготвянето 

на предложеният на Вашето внимание проект за Наредба за обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на Община Николаево.  
На следващо място приемането на Наредбата е необходимо и поради това, че 

при регистрацията на животновъден обект по реда на чл.137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, Българската агенция по безопасност на храните 

изисква становище от съответната община относно съответствието на обекта с 

изискванията на действащата общинска наредба.  

Настоящият Проект на Наредба е съобразен със Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и Наредба №44/20.04.2006 г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдни обекти.  

 По същество така предложената наредба изцяло покрива поставените 

въпроси и отговаря на изискванията на ЗВМД. При предварителната 

проверка на проекта правната комисия при Об С Николаево констатира 

сериозни нарушения на предвидената в чл. 26 от ЗНА процедура за 

обществени консултации. По време на сесията общинските съветници 
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приеха тези нередности, като основание водещи до незаконосъобразност 

на нормативния акт.  

 Водим от горното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет-Николаево  

 

Р Е Ш И: 
 

 

Общински съвет е против и не дава съгласие Наредба за обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на Община Николаево да бъде приета на този 

етап. 

 

 

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които „за“ - няма, „против” - 

13, „въздържали се” – няма 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов /  


