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1. Дефиниране на проблема.
Съгласно чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност Общинските съвети
следва да приемат наредба, с която да определят обема на животновъдната дейност и да
регламентират местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на
общината. Приемането на Наредбата е необходимо поради наличието само на частична
законова регламентация относно отглеждането на животните с „нестопанска цел“, както на
национално, така и на местно ниво. Редът, условията и обема на отглеждане са преценени в
голяма степен като въпроси от местно значение, като при тяхното решаване следва да се
имат предвид особеностите на територията на общината, както и конкретните и специфични
нужди на населението.
В тази връзка е изготвен проект за Наредба за определяне обема на животновъдната
дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията на
Община Шабла.
2. Цели.
Да се регламентират реда и изискванията за отглеждане на селскостопански животни за
лични нужди в населените места на територията на община Шабла.
3. Заинтересовани групи.
1. Общинска администрация гр. Шабла.
2. Физическите и юридическите лица, отглеждащи
територията на община Шабла.
3. Всички граждани и гости на Община Шабла.
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4. Варианти на действие.
По своята същност Наредбата осъществява пряко регулиране върху дейностите по
отглеждане на селскостопански животни за лични нужди в населените места на територията
на община Шабла.
Вариант за действие 1 „Без действие”: При този вариант ще продължат да се наблюдават
пропуски при регламентирането на законовата материя.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: При този вариант ще бъде осигурено
постигането на определените в т. 2 цели.

5. Негативни въздействия.
Незаконосъобразно развитие на обществените отношения, свързани с регулиране на
дейностите по отглеждане на селскостопански животни на територията на община Шабла.
6. Положителни въздействия.
Вариант за действие 1 „Без действие”: Не се наблюдават положителни въздействия при
прилагане на този вариант.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: За всички заинтересовани страни ще се
постигне конкретност, коректност и яснота в материята.
7. Потенциални рискове.
Не се очакват конкретни рискове при Вариант 2 „Приемане на наредбата”.
8.1. Административна тежест.
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
 Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
Предлаганата Наредба не води до увеличаване на административната тежест, съответно до
необходимост от създаване на нови административни структури, както и извършването на
административни промени.
9. Създават ли се нови регистри?
Не.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
 Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
 Не
12. Обществени консултации.
Съгласно чл. 26, ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове, чрез настоящото
публикуване, Община Шабла предоставя възможност на заинтересованите лица да направят
своите писмени предложения и становища по проект на Наредба за определяне обема на
животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на
територията на Община Шабла, които могат да бъдат депозирани в деловодството на
Община Шабла, както и на електронен адрес: obshtina@ob-shabla.org;
Срок за провеждане на обществени консултации: до 07.01.2021 г., включително.
Проектът на наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Шабла, на портала
за обществени консултации и на информационното табло на община Шабла.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
☐ Да
 Не

