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Частична предварителна оценка на въздействието
Институция: Община Кнежа

Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА
ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
Дата: 08.10.2020 г.

Контакт за въпроси:

Телефон и ел. поща: 09132/7136 и ел.поща –
obstina_kneja@knezha.bg

1. Проблем/ проблеми за решаване:
Проблем 1: Необходимостта от приемането на нова наредба е обусловена от следните причини:
От чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност следва, че 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 община. Настоящата
Наредбата има нужда от прецизиране, за да съответства на законите и подзаконовите нормативни
актове, които имат за предмет реда и условията за отглеждане на селскостопански животни.
Подзаконовият нормативен акт е съобразен с измененията в Закона за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти, последни изменения ДВ БР. 5/ 17.01.2020г.
2. Цели:
Цел: Основната цел, която се поставя с този Проект е да се постигне съответствие между Наредбата и
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
3. Заинтересованите страни:
Заинтересовани страни са всички физически и юридически лица на територията на Община Кнежа.
4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
Вариант 1: Без действие.
Ако се избере този вариант, ще продължи несъответствието между законов и подзаконов нормативен акт, в
резултат на което Наредбата ще бъде отменена.
Вариант 2: Приемане на Наредбата.
Чрез този Вариант ще бъде постигнато съответствие между Закона за ветеринарномедицинската дейност и
Наредбата на Община Кнежа, от което следва, че е правилно да се избере именно този вариант.

5. Положителни въздействия:
Наредбата ще бъде прецизирана и приведена в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската
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дейност и Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти.
6. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант:
Няма потенциални рискове от приемане на предложения проект за Наредба.

7.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
 Няма ефект
7.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?
Не
8. Създават ли се нови регистри?
Нови регистри не се създават.
9. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
 Не
11. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
 Да
☐ Не
12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на
нормативния акт:
Име и длъжност: Цветелина Калчева – директор на Дирекция ,,СА‘‘ при Община Кнежа
Дата: 08.10.2020 г.
Подпис:
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