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ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за  обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на  община Рила 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА/ ГОСПОЖИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

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

за отглеждане на селскостопански животни на територията на  община Рила– съгласно 

изискванията на чл.28 ал.2 от Закона за нормативните актове.  

I. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:  

Съгласно нормативната разпоредба  на чл133, ал.1 от ЗВМД, Общинските съвети 

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. 

Настоящето предложение за приемане на Наредба за  обема на животновъдната дейност 

и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на  община Рила урежда 

обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, както 

и взаимоотношенията между Общинската администрация, Агенцията по безопасност на 

храните, Природозащитни неправителствените организации (НПО) и собствениците на 

животни.  

II. Цели, които се поставят: 

 Целите на този проект са: 

- синхронизиране на Наредбата с нормативните изисквания от по-висока степен. 

- справедливо определяне и регламентиране на нормативните изисквания, съобразно 

действащите законови разпоредби,   

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: 

Проектът на Наредбата не изисква нови финансови или други средства. 

IV. Очаквани резултати от прилагането: 

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са: 

– законосъобразност, 

– уеднаквяване на подзаконовата нормативна уредба; 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, 
т.1 и т.2 от Регламент (ЕС) 2016/679)



Предлаганият проект  наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни 

разпоредби от по-висока степен, поради което, съответствието му с правото на Европейския 

съюз е предопределено от съответствието на законите. 

Доколкото настоящия проект има за предмет подзаконов нормативен акт, който 

подлежи на приемане от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими 

са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”. В тази връзка Проектът 

е съобразен с чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното 

самоуправление. 

Спазвайки разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок не по-кратък от от 30 /тридесет/ дни, от 13.01.2023г. до 14.02.2023 г., на 

официалната интернет страница на Община Рила, е публикуван проекта на Наредба за  обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията 

на  община Рила. 

Предвид гореизложеното, предлагам следното:   

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ 

На основание  чл.21, ал.2, предл. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,чл. 133, л.1 от ЗВМД, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и 

при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет 

на Община Рила 

РЕШИ: 

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

селскостопански животнина територията на  община Рила 

 

Приложение:  Наредба за  обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане 

на селскостопански животнина територията на  община Рила/проект/ 

 

ВНАСЯ:  

Георги Кабзималски 

Кмет на  Община Рила 

 


