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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 
 

 

З А П О В Е Д  

 

№  OA04-7869 

 

Велико Търново, 05.11.2020 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, 

ал. 4 и ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 1, 

ал. 2, чл. 4а от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти, чл. 107 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 15 

от Закона за нормативните актове 

 

                                                      ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 105 по Протокол № 9 от 21.10.2020 г. на Общински съвет - Сухиндол, с 

което: на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 8, чл. 15, ал. 

1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 75 до 80 на 

Административнопроцесуалния кодекс и Предложение № 05-00-73/16.10.2020 г. на Кмета на 

Община Сухиндол, с което е приета Наредба за реда и условията за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Сухиндол, тъй като разпоредбите на 

чл. 2, чл. 3, чл. 24, в частта „Проверките се извършват съгласно чл. 7 на Закона за 

предложенията, сигналите, жалбите и молбите (ДВ, бр. 52/1980 г., изм., бр. 68/1988 г., и бр. 

55/2000 г.) се явяват незаконосъобразни. 

 

Протокол № 9 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

ОА04–7563/29.10.2020 г., което обуславя срок за произнасяне на Областен управител по чл. 32, 

ал. 2, пр. 1-во от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА до 

05.11.2020 г., включително. 

С Решение № 105/21.10.2020 г., на Общински съвет – Сухиндол е приета Наредба за 

реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община 

Сухиндол. 

При приемане на решението колективният административен орган на местното 

самоуправление се е позовал на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 8, 

чл. 15, ал. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 75 до 80 на 

Административнопроцесуалния кодекс и Предложение № 05-00-73/16.10.2020 г. на Кмета на 

Община Сухиндол. 

При извършената проверка на разпоредбите на Наредбата, съобразно тяхната 

материална законосъобразност, а именно за съответствието им с текстове на акт от по-висока 
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степен - Конституцията или закон, в рамките на регулираните обществени отношения са 

установени съществени нарушения: 

На първо място с правната норма на чл. 2, ал. 1 от Наредба за реда и условията за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Сухиндол е 

регламентирано, че по смисъла на тази наредба „отглеждане за лични нужди“ е отглеждането 

на селскостопански животни в обем съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти: 

а) до три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст; 

б) до  десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст; 

в) до пет прасета за угояване; 

г) до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст; 

д) до десет зайкини с приплодите; 

е) до 50 възрастни птици независимо от вида; 

ж) до 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида; 

Разпоредбата на чл. 3 от Наредбата на Общински съвет - Сухиндол гласи: По смисъла 

на тази наредба „отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел“ е отглеждането 

на селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 44 

от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. 

 

Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти е издадена от Министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 41 от 

19.05.2006 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г., в сила от 19.12.2006 г., доп., бр. 40 от 

18.04.2008 г., в сила от 18.04.2008 г., изм. и доп., бр. 48 от 23.05.2008 г., бр. 90 от 17.10.2008 г., 

в сила от 17.10.2008 г., бр. 50 от 2.07.2010 г., изм., бр. 10 от 3.02.2012 г., в сила от 3.02.2012 г., 

бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. и доп., бр. 69 от 6.08.2013 г., в сила от 

6.08.2013 г., изм., бр. 15 от 21.02.2014 г., в сила от 21.02.2014 г., изм. и доп., бр. 62 от 

29.07.2014 г., бр. 44 от 10.06.2016 г., бр. 56 от 11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017 г., изм., бр. 17 

от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. и доп., бр. 42 от 22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 

г., бр. 5 от 17.01.2020 г. 

С последното изменение обнародвано в Държавен вестник бр. 5 от 17.01.2020 г. 

разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти е отменена. 

Материята регламентирана от отмененият чл. 1, ал. 2 е уредена с приемането на новата 

правна норма на чл. 4а на Наредбата. Същата предвижда, че в личните стопанства на 

физически лица се 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. 

(2) Обектите по ал. 1 отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 и имат 

обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор. 

 

Общински съвет – Сухиндол е следвало да съобрази измененията в нормативната 

уредба на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти по отношение на определения брой и вид животни, които може да се 

отглеждат в личните стопанства от физически лица за лични нужди. 

На второ място с разпоредбата на чл. 24 от Наредба за реда и условията за отглеждане 

на селскостопански животни на територията на Община Сухиндол е предвидено, че 

контролните органи извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за 

нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като 

анонимни сигнали не се проверяват. Проверките се извършват съгласно чл. 7 на Закона за 
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предложенията, сигналите, жалбите и молбите (ДВ, бр. 52/1980 г., изм., бр. 68/1988 г., и бр. 

55/2000 г.).  

Правната норма на чл. 7, ал. 1 от Закона за предложенията, сигналите, жалбите и 

молбите, гласи, че при разглеждане на предложенията, сигналите, жалбите и молбите 

държавните и стопанските органи работят в тясно взаимодействие с Отечествения фронт, 

професионалните съюзи и другите обществени организации. В ал. 2 на същата разпоредба е 

уредено, че органите на социалното управление могат да предлагат на народни представители, 

народни съветници и представители на обществеността да участвуват при разглеждането и 

решаването на предложенията, сигналите, жалбите и молбите. 

Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите е приет през 1980 г., Обн., 

ДВ, бр. 52 от 4.07.1980 г., изменен, бр. 68 от 2.09.1988 г., бр. 55 от 7.07.2000 г., отменен, бр. 

30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.  

Общински съвет – Сухиндол не е съобразил, че Закона за предложенията, сигналите, 

жалбите и молбите е отменен с приемането на Административнопроцесуалния кодекс (2006 г.) 

Съгласно чл. 15 от Закона за нормативните актове наредбата като вид нормативен акт 

трябва да съответства на Конституцията на Република България и на другите нормативни 

актове от по – висока степен.  

Съобразно разпоредбата на чл.8 от ЗНА, Общински съвет - Сухиндол следва да уреди 

съобразно нормативен акт от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с 

местно значение. Общинският съвет няма правомощие да решава въпроси, които са в 

изключителната компетентност на други органи и не са му предоставени по делегация, нито да 

преурежда по различен начин законово установени положения. 

 При приемането на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на Община Сухиндол, Общински съвет – Сухиндол не е съобразил 

част от приетите разпоредби на подзаконовия нормативен акт с действащата нормативна 

уредба в Република България. 

 

Предвид гореизложеното, Общински съвет – Сухиндол следва да преразгледа върнатото 

за ново обсъждане Решение № 105, прието по Протокол № 9, от редовно заседание на 

Общински съвет – Сухиндол, проведено на 21.10.2020 г., тъй като правните норми на чл. 2, чл. 

3, чл. 24, в частта „Проверките се извършват съгласно чл. 7 на Закона за предложенията, 

сигналите, жалбите и молбите (ДВ, бр. 52/1980 г., изм., бр. 68/1988 г., и бр. 55/2000 г.) са 

незаконосъозбрани, като при повторното обсъждане следва да съобрази разпоредбите на 

подзаконовия нормативен акт с правните норми на Административнопроцесуалния кодекс и 

Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 

обекти. 

Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Сухиндол и Кмета 

на Община Сухиндол. 

 

 

ПРОФ. Д-Р  ЛЮБОМИРА  ПОПОВА    /П/ 
Областен управител на  

област Велико Търново 
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