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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА №1 ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 

 Публикувано на: 26.02.2018 г. 

 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 26.02.2018 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата №1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на 

територията на Община Попово, приета от Общински съвет –с Решение № 331 по Протокол № 

23 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Попово; изменена с Решение № 666 по Протокол № 52 

от 18.08.2011 г. на Общински съвет – Попово; изменена с Решение № 95 по Протокол № 10 от 

31.05.2012 г. на Общински съвет – Попово; изменена с Решение № 248 по Протокол № 18 от 

30.03.2017 г.; изменена с Решение № 69 от 19.07.2017 г. на Административен съд гр. 

Търговище; изменена с Решение № 93 от 12.10.2017 г. на Административен съд гр. Търговище, 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет 

страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становище в Център за административни услуги и информация 

– гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет Попово, гр. 

Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 40032/40255 или на e-

mail:apio@popovo.bg. 



 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

ГР. ПОПОВО 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  

 

От д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово 

 

 
ОТНОСНО: Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на 

обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово 

 

 

 

 

      Уважаеми дами и господа общински съветници, 

      На основание чл. 21, ал.1, т. 13, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 133, ал.1 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от 

АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 

предлагам Общинският съвет да вземе следното 

  

        

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред и 

чистотата на населените места на територията на Община Попово, както следва:  

 

§ 1. Допълва чл.27, ал.3 от Раздел VІ "Ред за отглеждане на домашни и безстопанствени 

животни на територията на община Попово", като текста става: 

Разрешава се в дворовете на индивидуални жилищни парцели стационарното отглеждане на 

следните стопански животни: птици до 25 броя, зайци до 10 броя с приплодите, свине за 

угояване 2 броя и пчелни семейства до 2 броя след извършена задължителна регистрация в 

Общинска администрация и РВМС в зона В на град Попово, ограничена от следните улици: 

Изток - ул. ”Иван Вазов” и ул. ”П. Хитов” 

Юг - бул. ”Маджаров”, ул. ”Бр. Миладинови” и ул. ”П. Волов” 

Запад - ул. ”Лозарска” и ул. ”Раковска” 

Север - ул. ”Каломенска”, ул. ”Дряновска” и ул. ”П. Мартинов”, при условия на ал.1 

 

§ 2. В чл.27, ал.4 от Раздел VІ "Ред за отглеждане на домашни и безстопанствени 

животни на територията на община Попово" се изменя, като текстът става: 

На територията на зона А на гр. Попово, извън зони С и В се разрешава отглеждането на 

селскостопански животни, както следва: крави – 1бр. стационарно, овце - до 5 бр., кози - до 5 

бр., кон или магаре – 1 бр., птици- до 25 бр., зайци – 10 бр. с приплодите, свине за угояване до 2 

бр., при условията на ал.1. 

 

 



§ 3. Създава се към чл.27 от Раздел VІ "Ред за отглеждане на домашни и безстопанствени 

животни на територията на община Попово", нова алинея 9, която гласи:  

В индивидуални жилищни парцели в населените места на Община Попово е разрешено 

отглеждането на пчелни семейства, но не повече от 5 броя след извършена задължителна 

регистрация в Общинска администрация и РВМС при спазването на разпоредбите на ал.1. 

 

 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 4. Наредбата влиза в сила от 12.04.2018г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 Кмет на Община Попово: ………П………………. 

                                              /д-р Л. Веселинов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 
 

към предложението за Наредба за изменение на Наредбата №1 за опазване на 

обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община 

Попово 
  

Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на 

територията на Община Попово е приета от Общински съвет – Попово с Решение № 331 

по Протокол № 23 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Попово; изменена с Решение № 

666 по Протокол № 52 от 18.08.2011 г. на Общински съвет – Попово; изменена с Решение 

№ 95 по Протокол № 10 от 31.05.2012 г. на Общински съвет – Попово; изменена с Решение 

№ 248 по Протокол № 18 от 30.03.2017 г.; изменена с Решение № 69 от 19.07.2017 г. на 

Административен съд гр. Търговище; изменена с Решение № 93 от 12.10.2017 г. на 

Административен съд гр. Търговище, 

 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение на Наредба №1 за 

опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на 

Община Попово.    
Промяна в Закон за ветеринарномедеицинската дейност в ДВ бр. 17 от 2018, в сила от 

23.02.2017г., с която в чл.133, ал.1 е вменено на Общинските съвети да определят обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на 

Закон за животновъдството на територията на съответната община.  

 

 

2. Цели, които се поставят с  Наредбата за изменение на Наредба №1 за опазване на 

обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община 

Попово 

Поддържане на актуалност на текстовете в Наредбата и определят обема на 

животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на 

Закон за животновъдството на територията на Община Попово. 

 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за изменение на 

Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на 

територията на Община Попово. 
Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 

 

 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за 

опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на 

Община Попово.  

Регулиране обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни по смисъла на Закон за животновъдството на територията на гр. 

Попово и населените места в Общината.  

 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящото предложение на Наредба за изменение на Наредба №1 за опазване на 

обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово е 

подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и тези на европейското законодателство.  



Настоящето предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 

21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, при 

спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 

от Закона за нормативните актове. 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет 

страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становище в Център за административни услуги и информация 

– гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет Попово, гр. 

Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 40032/40255 или на e-

mail: apio@popovo.bg 

 

 

 


