МОТИВИ
към
Проект за Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на
животни на територията на община Банско

1. Причини, налагащи приемането на наредбата.
В Закона за ветеринарномедицинската дейност в чл.133, ал.1(ДВ, бр.17 от 2018г.) е
предвидена нова разпоредба, в сила от 23.02.2018г., според която 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 .
В община Банско има традиции по отношение отглеждането на селскостопански
животни както за лични нужди , така и за стопански цели.
Едновременно с това с развитието на туризма се поставят по-високи изисквания по
отношение на санитарно-хигиенната обстановка.
В животновъдните обекти селскостопанските животни се отглеждат в нарушение на
законовите норми, както свръзани с отглеждане и защита на животните, така и тези,
които касаят опзването на околната среда, опазване на селскостопанското имущество и
земеделските земи, обществения ред, управление и третиране на животински отпадъци,
безконтролно движение на безстопанствени животни, които нанасят щети на
селскостопанската продукция или се движат по натоварени пътища.
Наредбата е разработена в съответствие с изискването на следните нормативни
актове : Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за животновъдството, Закон
за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за пчеларството, Наредба
№44/20.04.2006г. за ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти.
2. Цели.
а) синхронизиране на местната нормативна уредба със законовите разпоредби
относно отглеждането на селскостопански ивотни на територията на община Банско;
б)подобряване на сигурността на населението на територията на общината;
в)създаване на нормативно регламентирани и подходящи условия за отглеждане,
придвижване и транспорт на селскостопански животни ;
г) намаляване случаите на безконтролно движение на безстопанствени животни,
които причиняват щенти на селскостопанската продукция и създават опасност на
участниците в движението;
д)опазване на околната среда и подобряване чистотата на населените места;
е)ефективна контролна дейност.
3. Финансови и други средства ,необходими за прилагането на наредбата.
Прилагането на Наредбата не е свързано с ангажирането на допълнителен човешки
ресурси и с изразходването на допълнителни финансови средства от общинския бюджет.
4. Очаквани резултати.
а) своевременно и адекватно реагиране на контролната дейност по отглежадено на
селскостопанските животни и животновъдните обекти, както и придвижването им на
територията на община Банско.
б) превантивен, превъзпитателен
ефект, чрез контрол и налагане на
административно наказателни мерки на нарушителите;
в) недопускане на случаи с безстопантсвени животни на територията на общината.

5. Анализ на съответствията с правото на Европейския съюз
Настоящият проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни на територията на община Банско е подзаконов
нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от
синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и
директивите, които се отнасят към тази материя.

2770 гр.Банско
пл. “Никола Вапцаров” №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,

1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

