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ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СИЛИСТРА 

 
М О Т И В И 

 
 към проекта на  Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на Община Силистра. 
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 
 
І. Причини за изготвяне на наредбата  
 
Липсата на ясен, подробен регламент за отглеждането на различни видове 
селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места 
на територията на общината, налага изработването на Наредба за реда и 
условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
Община Силистра. 
 
ІІ. Цели, които се поставят : 
 

• Проектът на наредбата цели регламентиране на основни права и 
задължения при отглеждането на селскостопански животни с нестопанска 
цел.  

• Отглеждането на животни ще се извършва при спазване правилата и 
нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните 
изисквания.  

• Регламентиране правата и задълженията на собствениците на 
селскостопански животни, както и допустимият брой за всеки вид 
селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници 
на населените места с изключение на гр. Силистра. 
 

 
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба:  

 
Проектът на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански 
животни на територията на Община Силистра. не изисква финансови и други 
средства. 
 
 
ІV. Очаквани резултати от прилагането: 
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Подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни на 
територията на Община Силистра, да се предотврати нерегламентирано 
изхвърляне на животински отпадъци и да се подобрят хигиенните условия в 
населените места на територията на общината. 
 
 
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
 
Предлагания проект на Наредба е в съответствие и не нарушава основни права 
и принципи от правото на Европейския съюз. 
 
Настоящата наредба е съобразена със Закона за ветеринарномедицинската 
дейност, Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания 
към животновъдни обекти и Закона за устройство на територията. 
 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на 
заинтересованите 
лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. 
Последните могат да бъдат депозирани при Директор дирекция „Правна” в ст. 
110 на общинската администрация или изпращани на e-mail: 
d.adjemova@silistra.bg 
 
 
С уважение, 
 

    
ВНАСЯ: 

    
ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ 
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
/на осн. Заповед №ЗК – 1356 от 03.08.2017г./ 
 
 
Съгласували: 
Ростислав Павлов, Секретар 
 
 
Мирослав Тодоров Зам. кмет „Финанси и икономика” 
 
 
Николай Николов, Директор дирекция “Правна” 
 
 
Изготвил: 
Драгомира Аджемова, гл.експерт „ТДОПСС“ 
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