
МОТИВИ 
за  

приемане на НАРЕДБА за реда и условията 
за отглеждане на животни на територията на община Габрово 

 
 
Необходимостта от изработване и приемане на Наредба за реда и условията за 

отглеждане на селскостопански животни с „нестопанска“ цел на територията на 
община Габрово произтича от обстоятелството, че правата и задълженията на 
физическите и юридическите лица, отглеждащи селскостопански животни и птици в 
населените места на територията на общината, са регламентирани само частично в 
Наредба 1 за чистотата в Габровската Община и Наредба 3 за опазване на 
обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово.  

В строителните граници на населените места на територията на община 
Габрово се отглеждат значителен брой и различни видове селскостопански животни и 
птици. Липсата на ясен и подробен регламент за извършването на тази дейност в 
много случаи води до конфликти между частния и обществения интерес. Това е 
основната причина да бъде изработен настоящият проект за Наредба за реда и 
условията за отглеждане на  животни на територията на община Габрово. 

Проектът на наредба цели регламентиране на основни права и задължения при 
отглеждането на селскостопански животни с нестопанска цел, т.е. да регламентира 
обществени отношения, които не са регламентирани със закон или подзаконов 
нормативен акт. 

С приемането на настоящата наредба се преследват следните цели: 
- регламентиране на реда, начина и условията за отглеждане на 

селскостопански животни и птици, на територията на общината при спазване на 
правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните 
изисквания; 

- регламентиране на правата и задълженията на собствениците на 
селскостопански животни; 

- регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни 
и птици, отглеждани в строителните граници на населените места на територията на 
община Габрово; 

- поддържане на населените места на територията на общината в добро 
санитарно-хигиенно състояние.   

За прилагането на настоящата наредба не са необходими допълнителни 
финансови средства. Контролът по спазване на наредбата ще се осъществява от 
служителите на Общински инспекторат и дирекция „Устройство на територията“ в 
рамките на техните правомощия. 

Проектът на наредбата е съгласуван с Областна дирекция по безопасност на 
храните с цел отграничаване правомощията на Кмета на Община Габрово и други 
компетентни по закон и подзаконовите нормативни актове органи и институции. 

Очакваните резултати от приемането и прилагането на предлаганата нова 
наредба са: 

- подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни на 
територията на общината; 



- предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на животински отпадъци; 
- подобряване на хигиенните условия в населените места на територията на 

общината и повишаване качествата на селищната среда. 
Настоящата наредба е съобразена със Закона за ветеринарномедицинската 

дейност, Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдни обекти и Закона за устройство на територията.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


