За публикация!
Председател на ОбС /п/
Дата:07.06.2019г.
НАРЕДБА
№9
ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛИЧНИ НУЖДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БРЕЗОВО
Проект!
Вносител: Аргир Вълчев – Председател на ОбС - Брезово
Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения
срок от 30 дни, от публикуване на настоящото на интернет страницата на община
Брезово се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите
предложения и становища по проекта на НАРЕДБА №9 ЗА ХИГИЕННИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И
ЛИЧНИ НУЖДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО, на email адрес:
obs@brezovo.bg, oba@brezovo.bg или в деловодството на Община Брезово, ул. „Георги
Димитров” No 25.
МОТИВИ:
I.ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ
НАРЕДБАТА.

НА

С промените за изменение и допълнение на Наредба №36/ 2009г. на Министерство
на здравеопазването (МЗ), публикувани в ДВ, бр.38/ 2011г., е отменена Наредба №7/ от
1992г. на МЗ, с която се определяха хигиенно-защитни зони при изграждането на
животновъдни обекти в жилищните зони на населените места. Към настоящия момент
няма друг действащ нормативен документ, който да урежда този въпрос, освен
съответните наредби на общините, с които се регламентират изискванията за такива
обекти.
В общинска администрация Брезово постъпват постоянно жалби вх.№№06-0057/29.06.2018г.; 94-00-1143/15.04.2019г.; 94-00-744/13.03.2019г.; 94-00800/06.04.2016г.
и заявления от граждани, относно: регламента, реда и условията за придобиване,
притежаване, отглеждане и развъждане на селскостопански животни на територията на
населените места в общината. Фактът, че до момента не е приет такъв нормативен
документ затруднява дейността на общинската администрация в тази област.
Промените в нормативната база - Закона за ветеринарномедицинската дейност,
Закона за животните и Закона за пчеларството и свързани с тях подзаконови
нормативни документи налага приемането на Наредба, която да регламентира реда и
условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община
Брезово и да уреди взаимоотношенията между общинската администрация и техните
собственици.
При издаване на удостоверения за регистрация на животновъдни обекти по реда
на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) от Областна

Дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив се изисква писмено становище
от съответната община за съответствието на този обект с действащата към момента
общинска наредба, по отношение на разположението на сградите и съоръженията в
жилищната среда, условията за съхранение на торовия отпадък и предотвратяване на
замърсяването на селището, както и по отношение броя и вида на отглежданите
животни.
Предвид гореизложените факти, както и настъпващия летен сезон с
преобладаващо високи температури и спешна необходимост от контрол върху
хигиената и дезинфекцията на личните стопанства за отглеждане на селскостопански
животни е наложително приемане на нова наредба, с актуални административно
наказателни разпоредби. Неспазването на строга хигиена от собствениците на
селскостопански животни е предпоставка за възникване на повишен епизоотичен
риск за жителите на общината.
II. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА:
- Целта е в наредбата да бъдат отразени измененията в нормативната уредба, като се
регламентират конкретни изисквания към собствениците на селскостопански животни
и методите за контрол върху тях.
III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НОВАТА НАРЕДБА:
- Пълно съответствие на Наредба №9 за хигиенните изисквания при отглеждане на
животни за производствени и лични нужди на територията на община Брезово с
действащата нормативна уредба.
IV. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НЕОБХОДИМИ за ПРИЛАГАНЕ на Наредбата:
- За прилагането на предлаганата Наредба не са необходими финансови средства.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България:
- Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското
законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за
регионално развитие, както и с Директиви на Европейската общност свързани с тази
материя.
Във връзка с гореизложеното, Ви предлагам следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, чл.26, ал.2 от
Закона за нормативните актове, Общинският съвет гр.Брезово Приема Наредба №9 за
хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични
нужди на територията на община Брезово.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба влиза в сила от датата на публикуването й на интернет
страницата на община Брезово.
Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Брезово, проведено на
…………., протокол № ….., т. ….. от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на общинския съвет.
Аргир Вълчев: /п/
Председател на ОбС Брезово:

