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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

НИКОЛА КОЗЛЕВО 

  

МОТИВИРАН ДОКЛАД 
от Ешреф Вели Реджеб- 

Кмет на община Никола Козлево 

 

към предложение за приемане на изменение на Наредбата за отглеждане на домашни 

животни, птици и пчелни семейства на територията на община Никола Козлево 

 

 

 Уважаеми господин Председател,  
 Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

 С Решение № 116 по Протокол №11 от 13.09.2012 год. на Общински съвет – 

Никола Козлево е приета Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни 

семейства на територията на община Никола Козлево 

 

 1. Причини, налагащи приемането на изменения в Наредбата.  

 При приемане на Наредбата не са взети предвид изискванията на Наредба № 44 от 

20.04.2006г. на МЗГ, отнасящи се до условията за отглеждане на домашни животни, 

птици и пчелни семейства. 

  

 Това предпоставя приемане на промени в Наредбата. 
 

 2. Мотивите за приемане на промени в  Наредбата са:  

 Синхронизиране на правилата, регламентирани в Наредбата при отглеждане на 

домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Никола 

Козлево с действащото законодателство.  

   

 3. Целите, които се поставят с приемане на промените в Наредбата са свързани 

със създаване на подходящи, нормативно регламентирани условия за отглеждане на 

домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Никола 

Козлево. 
 

 4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата.  

 Прилагането на Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни 

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

човешки ресурси.  

 

 5. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:  

 5. 1. Точно прилагане на правилата за отглеждане на домашни животни, птици и 

пчелни семейства, регламентирани в Наредба № 44 на МЗГ. 

 5.2. При регистрация на животновъдните обекти субсидиарно да се прилагат 

правилата, регламентирани в законодателството. 
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 6. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. Настоящият проект за 

изменение на Наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.  

 

 На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА закона за нормативните актове, проектът за 

измененеие на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Никола 

Козлево http://nikolakozlevo.bg/, като по този начин е дадена възможност на всички 

заинтересованите лица да се запознаят с него и да изразят становище. 
 


