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Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 
срок от 30 дни, Община Мездра чрез настоящото публикуване, предоставя възможност 
на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на 
за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на 
селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра на е-таil 
адрес: mezdra@mail.bg 

               МОТИВИ  
за 

изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на 
селскостопански животни и домашни любимци на територията на община 

Мездра 
                                             (съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА)  
 

Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия 
нормативен акт: Причините, които налагат приемането на проект за изменение и допълнение 
на Наредбата за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни 
любимци на територията на община Мездра е актуализация на действащата нормативна уредба 
съгласно настъпилите поправки, изменения и допълнения в Закона за 
ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и Закона за пчеларството, обнародвани в  ДВ  бр.82 
от 26.10.2012 г., изм.,бр.97 от 7.12.2012 г., изм. и доп., бр.7 от 25.01.2013 г., изм., бр.15 от 
15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр.66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., 
изм., бр.68 от 2.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. и доп., бр.83 от 24.09.2013 г., бр.99 от 
15.11.2013 г., изм., бр.98 от 28.11.2014 г., бр.14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр.14 от 19.02.2016 
г., в сила от 19.02.2016 г., изм., бр.34 от 3.05.2016 г., в сила от 3.05.2016 г., бр.58 от 26.07.2016 
г., бр.58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр.85 от 24.10.2017 г., изм.  и доп., бр.17 от 
23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.: Закон за пчеларството, ДВ бр.61 от 25.07.2014 г., изм., 
бр.58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп., бр.42 от 22.05.2018 г, в сила от 22.05.2018 г.  

 Финансови средства: За прилагане на горепосочените изменения не е необходимо 
разходването на бюджетни средства.  

Очаквани резултати: Привеждане на Наредбата за реда и условията при отглеждане на 
селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра в 
съответствие със законовата нормативна уредба и материалните закони. 

Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата: Постигане на 
пълнота и последователност на Наредбата в съответствие с изискванията на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и Закона за пчеларството. Спазване на йерархичната 
подчиненост на нормативните актове, прогласен от чл. 15, ал. 1 ЗНА, а именно: „Нормативният 
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акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока 
степен“. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганият проект за 
изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на селскостопански 
животни и домашни любимци на територията на Община Мездра е в съответствие с 
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство с 
разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при 
отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра 
е публикуван на официалната страница на Община – Мездра (www.mezdra.bg) на  
23.07.2018г. 

Правни основания: Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75-79 
от Административнопроцесуален кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закон за нормативните 
актове.  

Фактически основания: Необходимост от привеждане на Наредбата за реда и 
условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на 
община Мездра в съответствие със законовата нормативна уредба.  

 

 
 
 
 
 
 
С уважение, 
 
 
инж. Генади Събков  
Кмет на Община Мездра 
 
 
 
ГИ/ХП    


