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Препис – извлечение! 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 159 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

29.10.2020 г. с Протокол № 15 
 

ОТНОСНО: Отмяна на Наредба № 23 за отглеждане на животни на 

територията на Община Николаево, приета с Решение № 60 с Протокол № 

11/26.06.2012 год., изменена и приета с Решение № 84 с Протокол № 

12/27.07.2012 год. на Общински съвет гр. Николаево.  
 

Мотиви: Отмяната на Наредба № 23 за отглеждане на животни на 

територията на община Николаево е свързана с приемането на редица нови 

подзаконови нормативни актове, които налагат необходимостта от 

приемане на нов местен подзаконов нормативен акт, чиито разпоредби да 

бъдат в съответствие с действащото законодателство, относно обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на община Николаево. 

С предлаганата отмяна на Наредбата за отглеждане на животни на 

територията на община Николаево се цели актуализиране на нормативната 

база на община Николаево и синхронизирането й с националното 

законодателство. 

Редът за това е предвиден в чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове, а именно с изрична разпоредба в новия акт, приет на негово място. 
 

На основание чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния 

кодекс, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона 

за нормативните актове, Общински съвет-Николаево  

Р Е Ш И: 
 

1.Отменя Наредба № 23 за отглеждане на животни на територията на 

община Николаево, приета с Решение № 60, с Протокол № 11/26.06.2012 

год., изменена и приета с Решение № 84 с Протокол № 12/27.07.2012 год. 

на Общински съвет Николаево.  

2.В заключителните разпоредби създава нов параграф 5: 

§.5.(нов, Решение №…./…..2020 г., взето с Протокол №….) 

Наредбата е отменена с Решение № .... от ........ 2020 г., взето с Протокол №  

Отмяната влиза в сила в деня на приемането на решението. 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които 12 „за“, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма. 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов /  


