
Мотиви към 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. Причините, които налагат приемането на изменения и допълнения на 

наредбата.  

Настоящият 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 се предлага на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26  от 

Закона за нормативните актове,  при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за 

нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс. 

Длъжностните лица, определени за актосъставители с мои заповеди по 

приложението на административно наказателните разпоредби на наредбата, както и 

кметовете и кметските наместници по населените места в общината работят с 

работното време на общинската администрация /от 8.00ч до 17.00ч/, от което следва, че 

в късните часове на делничните дни, в съботно – неделните и празничните дни същите 

не са длъжни да изпълняват трудовите си задължения, освен в изрично регламентирани 

със Заповед на Кмета на общината случаи. Това води до извода, че в посоченото време 

градът и общината реално са без контрол досежно спазването от страна на жителите на 

града и гостите му на задълженията, разписани с горните наредби на ОбС - Елхово.  

На следващо място, в община Елхово са постъпили и множество сигнали, 

свързани с липсата на адекватни и внезапни мерки по установяване на нарушения от 

определените към настоящите редакции на наредбата контролни органи и оттам е 

невъзможно да бъдат санкционирани нарушителите. 

Друга причина, налагаща приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

горепосоченият нормативен акт на Общински съвет Елхово е прeдоставянето на 

контролни правомощия на оптимално широк кръг от длъжностни лица, които да следят 

за спазване на нормативите и да въздействат с административно наказателни  средства 

върху лицата с нагласа за нарушаване на общоприетите правила. 

            

 2. Целите, които се поставят.  

Основна цел, която се поставя с приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №3 на Общински съвет е осигуряване на неограничена във 

времеви аспект правна възможност за търсене на отговорност от лица, извършили 

административни нарушения. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба:  

Не се предвиждат финансови и други средства, необходими за прилагане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет Елхово  от 

бюджета на Община Елхово. 

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива: 

С разширяването на кръга от длъжностни лица - актосъставители чрез 

включването на служители от институции с непрекъснат процес на работа, следва да се 

постигне мотивиране (създаване на естествен вътрешен рефлекс) на членовете на 

общността за въздържане от извършване на административни нарушения, както в 

работни, така и в почивни дни. 



 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 на 

Общински съвет Елхово е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 

законодателство. 

 


