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Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения
ред в община Търговище
(приета на заседание на Общински съвет - Търговище с Решение № 5 по Протокол
№ 15 от 27.11.2008 г. и влиза в сила от 01.01.2009 г., изменена с Решение № 7 по Протокол № 30 от
28.11.2013 година, в сила от 01.12.2013 г., изменена с Решение № 2 по протокол № 10 от 30.06.2016
г., в сила от 30.06.2016 г.)
На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок, след
публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Търговище
приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба за
опазване на обществения ред в община Търговище на e-mail: obsthina@targovishte.bg или писмено
предложение, подадено в Центъра за административно обслужване на Община Търговище или на
адрес: Община Търговище, гр. Търговище, пл.”Свобода”.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви
за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в Община Търговище:
Причини, които налагат приемането на изменения и допълнения на наредбата.
За животновъдни обекти - лични стопанства се определя броя и вида на животните, като за тези
обекти не е задължително спазването на разпоредбите на Наредба № 44/20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания. За всички останали животновъдни обекти, в които освен за
лично ползване, стопаните могат да отглеждат селскостопански животни и птици и с търговска цел е
задължителна регистрацията по чл. 51 и чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и
спазването на условията по Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания.
Собствениците на животновъдни обекти са длъжни да съхраняват торовия отпад в собствен имот
или такъв, предоставен им по законноустановения ред /договор за ползване/ - по начин, който не
допуска замърсяване на околната среда или създава неудобство на ползвателите на съседни на
животновъдния обект имоти.
Предвид
зачестилите
сложни
епизоотични
случаи
в
страната,
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност изисква от кметовете по населени места и кметските наместници да
предприемат мерки за недопускане движение на неидентифицирани животни на територията на
определеното населено място и ползването на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд.
Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати.
Предлаганата промяна в Наредбата за опазване на обществения ред в Община Търговище има
за цел синхронизирането й със законовите разпоредби разписани в чл. 51, чл. 133, т. 6, 7 и 8 и чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинските дейности, Наредба № 44/20.04.2006 г., за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и чл. 9, т. 16 от Наредба за
управление на отпадъците на територията на Община Търговище.
Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект.
Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови
средства от бюджета на общината, както и с допълнителен човешки ресурс.
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.
Предвид изложените мотиви, предложението за Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за опазване на обществения ред в Община Търговище, е както следва:

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
§1. В чл. 13, ал. 1 отпадат думите „отглеждани с нетърговска цел”
§2. Чл. 13, ал. 4 се отменя.
§3. Чл. 14 се изменя, както следва:
„Чл. 14. В личните стопанства могат да се отглеждат продуктивни животни за лични нужди с цел
добив на суровини и храни за лична употреба, като за тях не се прилагат разпоредбите на Наредба
№ 44/20.04.2016 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. За лично се
счита стопанство с наличност до:
т. 1. 3 бр. едри преживни животни и приплодите им до 1 г.;
т. 2. 10 бр. дребни преживни животни и приплодите им до 6 м.;
т. 3. пет прасета за угояване;
т. 4. 3 бр. еднокопитни животни и приплодите им до 1 г.;
т. 5. 10 бр. зайкини с приплодите ;
т. 6. 100 бр. възрастни птици;
т. 7. 150 бр. бройлери или подрастващи птици от други видове.”
§4. Чл. 15 се изменя, както следва:
„Чл. 15. При отглеждането на животни в животновъдните обекти, регистрирани по чл. 51 и чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинските дейности, е задължително спазването на изискванията на
Наредба № 44/20.04.2016 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.”
§5. чл. 16, ал. 1 се изменя, както следва:
„Чл. 16 (1) Животните в стопанствата по чл. 15 се отглеждат в специално оборудвани за целта
помещения, отговарящи на изискванията на Наредба № 44/20.04.2007, за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти”
§6.Чл. 16, ал. 4 се изменя както следва:
„Чл. 16 (4) Собствениците на селскостопански животни осигуряват място за временно съхранение на
оборския тор в собственото си или съсобствено дворно място (на отстояние не по-малко от 5 м. от
границите на съседен имот, съгласно чл. 9, т. 16 от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на Община Търговище).”
§7. Създава се нов член 17 „а”, с четири точки както следва:
„Чл. 17а. Кметовете на населени места и кметските наместници:
т. 1. Предприемат мерки за недопускане използването на общинските пасища, мери и ливади и места
за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по
програмите за профилактика, надзор и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
т. 2. Съдействат за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на
болестите по животните;
т. 3. Предприемат мерки за недопускане на свободно движение и движение без придружител на
животни по улиците на населеното място и извън него;
т. 4. Определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населеното
място.”
§8. Създава се нов § 6 в Преходни и заключителни разпоредби, както следва:
„§ 6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в община
Търговище влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет - Търговище.”

