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Към Проект на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на домашни и 

селскостопански животни на територията на Община Роман 

 

 

         На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни, Община Роман, чрез настоящото публикуване за 

обществени консултации, предоставя възможността заинтересуваните лица да направят 

своите предложения и становища относно предлагания проект  на Наредба за 

придобиване, притежаване, отглеждане на домашни и селскостопански животни на 

територията на Община Роман, които могат да бъдат депозирани в деловодството на 

Община Роман, бул. „ Христо Ботев№132-136, или изпратени на електронен адрес: 

roman@roman.bg. 

       

      В съответствие с разпоредбите на чл.28,ал.2 от Закона за нормативните актове, 

към проекта  на Наредба за придобиване,притежаване,отглеждане на домашни и 

селскостопански животни на територията на Община Роман, прилагам следните мотиви: 

       

1. Причини, които налагат приемане Наредбата за придобиване, 

притежаване, отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията 

на Община Роман 

     Съдържанието на действащата наредба следва да се синхронизира с измененията 

и допълненията, направени през последните години в Закона за  

ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните. 

 Проектът на Наредбата за придобиване,притежаване,отглеждане на домашни и 

селскостопански животни на територията на Община Роман е разработен в изпълнение  

на чл.133, ал.1 от Закона  за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на 

животните., чл.8, чл.26, ал.3 и чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, 

ал.3 от АПК. 

2. Цели, които се поставят: 

 С предложения проект на Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на 

домашни и селскостопански животни на територията на Община Роман се създават 

условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството  с цел опазване на 

околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и 

контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за 

спазване изискванията на нормативните подактове, уреждащи отношенията в сферата на 

животновъдството, постигане на публичност и прозрачност на информацията. 

3. Финансови и други средства, необходими за приемането и прилагането на 
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нова наредба 

   Не се очакват разходването на средства за приемането и прилагането на нова 

наредба. 

 4.   Очаквани резултати от прилагането: 

 С приемането на Наредбата  за придобиване, притежаване, отглеждане на домашни 

и селскостопански животни на територията на Община Роман се постига обективност, 

прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината, което  

ще доведе до: 

- Регламентиране на реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански 

животни и птици на територията на общината при спазване на правилата и нормите за 

устройство на територията  и на санитарно – хигиенните изисквания; 

- Регламентиране на правата и задълженията на собствениците на 

селскостопански животни; 

- Регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и 

птици, отглеждани в строителни граници на населените места на територията на 

общината в добро санитарно – хигиенно състояние; 

- Разпоредбите на Наредбата да отговарят в пълна степен на изискванията, 

принципите и целите на действащото законодателство. 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, 

публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което 

съответства на целите, поставени с предлаганата наредба. 

  Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в 

Европейската Харта за регионално развитие.Те подчертават необходимостта от 

отчитането  в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на 

задоволяването на потребностите на населението по места, чрез ефективно 

самоуправление. 

   В този смисъл предлаганият проект на наредба е разработен в съответствие с 

Европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление, 

Европейската харта за регионално развитие, както и с директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни 

актове / ЗЗЖ И ЗВД / с тях.   
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