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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

от АТАНАС КИРОВ – Кмет на Община Стралджа 

 ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на община 

Стралджа. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Предоставям на Вашето внимание проект за изменение на Наредба № 1 за 

обществения ред на територията на община Стралджа, продиктуван от следните 

МОТИВИ:  

1.Причини, налагащи изменението на Наредба № 1 за обществения ред на територията на 

община Стралджа. 

-  Основната причина е да се внесе яснота в регламентираните с Наредбата отношения, 

като се определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни по смисъла на Закон за ветеринарномедицинската дейност и 

Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.  

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредба № 1 за обществения ред на 

територията на община Стралджа. 

- Актуализиране на Наредбата с цел опазване на обществения ред в община Стралджа, 

чрез внасяне на  яснота, относно броя и вида на животните отглеждани в личните 

стопанства на територията на Община Стралджа. 

3. Финансови други средства необходими за изменението на Наредба № 1 за обществения 

ред на територията на община Стралджа. 

 - Изменението на Наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови 

средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки 

ресурси. 
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4. Очаквани резултати от изменението на Наредба № 1 за обществения ред на територията 

на община Стралджа. 

 - Синхронизиране на наредбата със законовите разпоредби. 

- Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански 

субекти, граждани и други. 

- Опазване на обществения ред. 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

-Предлаганото изменение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на община 

Стралджа е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Закон за 

ветеринарномедицинската дейност, Наредба № 44 за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти, както и с тези на европейското законодателство – 

европейската харта за местно самоуправление.  

  Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК 

Община Стралджа публикува на 02.08.2021г. на официалния сайт на общината проекта за 

изменение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Стралджа, 

заедно с изложените мотиви към нея, като предостави възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта в 

законоустановения срок от 30 дни. Към настоящия момент не са постъпили в общинска 

администрация подобни становища и предложения. 

 Въз основа на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

предлагам на общински съвет да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 І. Изменя Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Стралджа по 

следния начин: 

Към глава седма „Опазване на обществения ред при отглеждане на домашни 

животни на територията на община Стралджа“ се създава нов „чл. 28 б“ със следния текст: 

На територията на Община Стралджа в личните си стопанства физическите лица 

могат да отглеждат за лични нужди до: 

1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст; 

2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст; 

3. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези; 

4. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст; 

5. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо; 

6. петдесет възрастни птици независимо от вида; 

7. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.   
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 Към глава седма „Опазване на обществения ред при отглеждане на домашни 

животни на територията на община Стралджа“ се създава нов „чл. 28 в“ със следния текст: 

В личните животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни е 

необходимо да се спазват следните мерки за биосигурност: 

1. Да са изградени  съгласно изискванията на нормативните документи за защита и 

хуманно отношение към селскостопанските животни; 

3. Да са снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени 

водоизточници, като при свине и птици, отглеждани във фамилни и индустриални ферми, 

се осигурява питейна вода; 

5. оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното 

благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни; 

около животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма за 

ограничаване на всякакъв контакт с диви свине се обособява: 

а) буферна зона с отстояние не по-малко от 500 м от оградата на обекта до горски 

територии и обработваеми земеделски земи за добив на продукция, или 

б) двойна ограда, състояща се от мрежа и електропастир, или 

в) плътна ограда, която е метална или зидана; 

6. имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване 

на животните и постеля, като за птиците и свинете обособените места и/или съоръженията 

са покрити и заградени по начин, осигуряващ защита от диви птици и гризачи. 

 

 

                 ІІ. Възлага на кмета на общината след влизане на решението в сила да 

актуализира действащата Наредба № 1 за обществения ред на територията на община 

Стралджа, съобразно така приетото изменение.            

  

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

АТАНАС КИРОВ 

Кмет на община Стралджа 

 

 

 


