МОТИВИ
за приемане на НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ
И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

1. Причини и мотиви за изготвяне и приемане на Наредбата
Действащата Наредба №3 за отглеждане на животни в жилищната територия на
община Елхово е приета с решение по Протокол №9 на заседание на Общински съвет
Елхово от 18.05.2000г. и актуализирана с Решение № 474/40/4/ от заседание на
Общински съвет- Елхово, Протокол № 40 от 18.12.2014 г. и с решение № 269/24/3/ от
26.10.2017 г./ по Протокол № 24 и не е синхронизирана с изискванията на чл. 133, ал.1
от Закона за ветеринарномедицинската дейност и НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (Обн., ДВ, бр. 87 от 01.11.2005 г., посл. изм., изм. и
доп. ДВ. бр.71 от 11 август 2020г.)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. С оглед
последните изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност (,изм. и доп. ДВ.
бр.13 от 14 февруари 2020г.) и Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските
изисквания към животинските обекти (изм. и доп. ДВ бр.5 от 17 януари 2020г.и изм.
ДВ. бр.6 от 22 януари 2021г.) се налага приемане на Наредба за обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни
на територията на община Елхово.
Във връзка с епизоотичната обстановка в страната от заболяването „Африканска
чума по свинете“ (АЧС) и огнищата при домашните свине и установени случаи при
дивите свине, са преразгледани и оценени действащите към момента изисквания за
биологична сигурност в животновъдните обекти. В допълнение към това е наложително
да бъдат разработени допълнителни изисквания при отглеждане на свинете в личните
стопанства, фамилните и индустриалните ферми, с които да се минимизират рисковете
от проникване и разпространение на заразни заболявания.
С изменението на Наредба № 44 от 2006 г. се предвижда максимален праг на
броя на отглежданите животни за лични нужди. Въведените разпоредби за личните
стопанства спомагат за тяхното идентифициране, а разписването на изисквания
допринася за въвеждането на биологичната сигурност в обекта.
С цел подобряване на биосигурността, беше намалена бройката на отглежданите
свине в личните стопанства от пет на три, като изрично е упоменато, че
предназначението на животните ще бъде само за угояване. Въвеждат се изисквания
за прасетата, отглеждани за лични нужди, свързани с определяне на площ, фронт на
хранене, достъп на хора и животни, дезинфекция и съхранение на тор.
При фамилни и индустриални ферми за отглеждане на свине се разписват
допълнителни изисквания, които повишават биосигурността. Въвеждат се отстояния за
новоизграждащите се обекти, филтри на входа на всяка сграда за смяна на работно
облекло, вани за измиване и дезинфекция, както и помещение или място на изхода, за
почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, начините за съхранение
на фуража и др. Въвежда се поставянето на мрежа за обезопасяване на всички отвори
(прозорци, клапи и др.), гарантираща защита от птици, гризачи и насекоми.

Преди изменението на Наредба №44 липсваха разписани нормативни
изисквания към животновъдните обекти – пасища. В тази връзка Българската агенция
по безопасност на храните информира за наличие на затруднения при регистрацията на
горепосочените обекти, както и за установени нарушения при отглеждане на животните
в тях. Въведените разпоредби ще спомогнат и за увеличаване на биологичната
сигурност в животновъдните обекти. Ветеринарномедицинските изисквания включват
минимална площ, на която ще могат да се отглеждат животните, приравнена в
животински единици, осигуряване на постоянен достъп до храна и вода. В посочените
обекти е предвидено при извършването на ветеринарномедицински или зоотехнически
манипулации на животните, собственикът/ползвателят да осигури място или
съоръжения за бързото им залавяне и фиксиране.
В Наредба №44 са включени и пчелините като животновъдни обекти, тъй като
същите се регистрират по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За
тях са систематизирани изискванията, на които трябва да отговарят, като новото е
осигуряване на постоянен достъп до вода.
2.Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:
Проектът на наредбата цели привеждането ѝ в съответствие с нормативната
уредба, регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и
птици за лични нужди, отглеждани в строителните граници на населените места на
територията на Община Елхово, регламентиране на основни права и задължения на
собствениците при отглеждането на селскостопанските животни и спазване на
правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните
изисквания.
Целта е да се създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на
животновъдството, хармонично 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 и поднормативните актове, уреждащи
отношенията в сферата на животновъдството. Постигане публичност и прозрачност на
информацията.
С цел запазване на баланса между обществения и частния интерес е необходимо
регламентирането на правила и изисквания, касаещи отглеждането на селскостопански
животни за стопански цели и за лични нужди. Прецизирането на изискванията към
лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични и за стопански нужди цели
да гарантира опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат
такива животни, и не на последно място – спокойствието на жителите на населените
места.
3.Очаквани резултати:
С приемането на Наредбата се постига обективност, прозрачност и
справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. Точното и ясно
регламентиране на правилата при отглеждане на животни ще спомогне за подобряване
на контрола върху отглеждането на селскостопански животни, както и за
предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и
подобряване хигиенните условия в населените места на територията на общината.

4.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:
За прилагане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни на територията на община Елхово не са
необходими допълнителни средства.
5.Съгласуваност с други нормативни актове
Предлаганият проект на Наредба е в съответствие с разпоредбите на
Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската
общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост,
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което
съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.

