
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на 

публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба №3 за обема за животновъдната дейност и местата 

за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Елхово. 

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Елхово, както и на 

следния електронен адрес: obshtina@elhovo.bg 

 

Проект 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за обема за 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на Община Елхово. 

 

  §1. В раздел VІІІ (осми), Контрол и Административно - наказателни 

разпоредби, досегашният текст на чл.29 от Наредба № 3 за обема за животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 

Община Елхово (приета с Решение № 227/20/3/ по Протокол № 20 от 29.07.2021 г. на 

Общински съвет Елхово): “Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява 

от Кмета на общината, кметовете или кметски наместници на населени места или 

упълномощени от тях длъжностни лица“ се изменя и допълва, като придобива следния 

смисъл: „Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на 

общината, кметовете или кметски наместници на населени места или 

упълномощени от тях длъжностни лица, както и от служителите на РУ-Елхово“. 

 §2. В раздел VІІІ (осми),  Контрол и Административно - наказателни 

разпоредби, досегашният текст на чл.31, ал.3 от Наредба № 3 за обема за 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на Община Елхово (приета с Решение № 227/20/3/ по Протокол № 20 от 

29.07.2021 г. на Общински съвет Елхово): „Установяването на нарушенията, 

издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, за 

нарушения извън тези по Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 44 

от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, 

става по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)“ се 

изменя и допълва, като придобива следния смисъл: „Съставянето на актове за 

административни нарушения от контролните органи по чл.29 от наредбата, 

издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, за 

нарушения по наредбата извън тези по Закона за ветеринарномедицинската 

дейност и Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания 

към животновъдните обекти, става по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания (ЗАНН).“ 
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