
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ – 15.07.2020 Г. 

 

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДНА ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА НАРЕДБА № 1 за поддържане хигиената на населените места, опазване 
на държавната и общинска собственост, осигуряване на обществения ред 

и спокойствието на гражданите  и противопожарната охрана на 
територията на общината 

 

В съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за 
нормативните актове, чрез настоящото публикуване за обществена 
консултация, община Лозница дава възможност в законоустановения 
срок от 30 дни заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 1 за 
поддържане хигиената на населените места, опазване на държавната и 
общинска собственост, осигуряване на обществения ред и спокойствието 
на гражданите  и противопожарната охрана на територията на общината 
на електронната поща obloznica@abv.bg/ obshtina@loznits.bg  или в 
деловодството на общината на адрес: гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ 6, 
фронт – офис, стая 103.        
 На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви 
представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за  допълнение на 
Наредба № 1 за поддържане хигиената на населените места, опазване на 
държавната и общинска собственост, осигуряване на обществения ред и 
спокойствието на гражданите  и противопожарната охрана на 
територията на общината:        
 Съгласно чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс 
/АПК/ общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат 
съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени 
отношения с местно значение, а чл.79  АПК гласи, че нормативните 
административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична 
разпоредба на последващ нормативен акт.       
 Действащата Наредба № 1 за поддържане хигиената на населените 
места, опазване на държавната и общинска собственост, осигуряване на 
обществения ред и спокойствието на гражданите  и противопожарната 
охрана на територията на общината е  Приета с Решение № 21 от 
29.12.1999 г. на Общински съвет Лозница. Много от текстовете, 
съдържащи се в нея, са вече архаични, а други следва да бъдат 
променени, за да съответстват на действащата нормативна база. С оглед 
на изложеното възниква потребност от внасяне на промени в същата.
 Отделен е фактът, че в общината нееднократно са постъпвали 



жалби, касаещи замърсяване на уличните платна в населените места с 
животински екскременти, в следствие преминаването на голям брой 
животни, отглеждани в урегулирани имоти, както и разнасянето на 
неприятни миризми от животновъдните обекти. Излагат се оплаквания за 
замърсяване на въздуха, респективно околната среда като цяло. 
 Съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската 
дейност общинските съвети определят обема на животновъдната дейност 
и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на 
Закона за животновъдството на територията на съответната община. С 
измененията в цитирания закон, както и тези в подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му, на кметовете и кметските 
наместници се вменяват нови задължения, въвеждат се  нови изисквания 
и относно отглеждането на животните. Във връзка с това се налага 
наредбата да бъде допълнена и изменена  в този аспект   
 Причините, които налагат конкретизиране на материята в това 
отношение, са продиктувани на първо място от принципа за хуманност и 
не на последно място от отговорността на общината като институция. 
 С това се цели затвърждаване принципите на отговорност и 
отчетност, ефективност и осъществяване на дейност в интерес на 
обществото. Предлаганите изменения и допълнения в подзаконовия 
нормативен акт не противоречат на норми от по-висока йерархия и на 
европейското законодателство. За тяхното прилагане не е необходимо 
разходването на бюджетни средства.      
 Очаквани резултати: прецизиране и допълване на Наредбата, което 
ще доведе до подобряване на работата по прилагането на същата. 
    

 

Проект!!!! 

Наредба за допълнение на Наредба № 1 за поддържане хигиената 
на населените места, опазване на държавната и общинска 

собственост, осигуряване на обществения ред и спокойствието на 
гражданите  и противопожарната охрана на територията на 

общината 

§1. Променя се заглавието на наредбата по следния начин: Наредба № 1 
за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото 
на територията на община Лозница. 

§ 2. В чл.1 думите „ председателите на домсъветите“ се заменят с думите 
„председателите на управителните съвети /управителите“. 

§ 3.  В чл.3 думите „телефонни кабини“    се заличават. 



§ 4. Създава се нов чл.23а със следното съдържание: 

 Чл.23а (1)На територията на община Лозница могат да се отглеждат 
/затворено/селскостопански животни и птици върху имоти в 
регулационните граници на населеното място в количество, както следва:  

1. еднокопитни – до 2 бр. и приплодите им до 12-месечна възраст; 

2. Едри преживни животни/ЕПЖ/ до 2 бр. и приплодите им до 12-
месечна възраст; 

3. Дребни преживни животни /ДПЖ/ - до 15 бр. с приплодите им до 9-
месечна възраст; 

4. Прасета за угояване - до 3 бр., различни от свине майки и некастрирани 
нерези; 

5. Зайци- до 15 бр. с приплодите им, но не повече от 100 бр. общо; 

6. птици – до 100 бр.,независимо от вида. 

(2) Отглеждането на животни  и птици над определения в ал.1 брой е 
разрешено извън регулационните граници на населените места в община 
Лозница  при спазване на следните отстояния от населеното място, както 
следва: 

 

 

Категория животни/ 
животновъдни обекти 

Брой животни Необходимо 
минимално отстояние 

от населено място 

Свинеферми До 100 бр.  300 метра 

Над 100 бр. 500 метра 

Говедовъдни/ 
кравеферми 

До 50 бр. 200 метра 

Над 50 бр. 500 метра 

Овцеферми/ 
козеферми 

До 100 бр. 200 метра 

Над 100 бр. 400 метра 

Еднокопитни До 10 бр. 50 метра 

Над 10 бр. 100 метра 



Зайцеферми До 100 бр. 80 метра 

Над 100 бр. 150 метра 

Птици, независимо от 
вида 

От 100 до 200 бр. 50 метра 

От 200 до 1000 бр. 100 метра 

От 1000 до 10 000 бр. 150 метра 

Над 10 000 бр. 200 метра 

 

§ 5.  В чл.38 думата  „домсъветите“  се заличава.  

§ 6. Наименованиeто на раздел  VI  от „Общи и наказателни разпоредби“ 
се променя на „Административнонаказателни разпоредби“. 

§ 7.  В чл.55 се правят следните изменения: 

-  ал.1 се отменя; 

- в ал.3 друмите „ извън случаите по ал.1“ се заличават; 

§ 8. В чл. 56 абревиатурата „РСПАБ“ се  заменя с „РСПБЗН“. 

§ 9. Наредбата за изменение и допълнение на № 1 за поддържане 
хигиената на населените места, опазване на държавната и общинска 
собственост, осигуряване на обществения ред и спокойствието на 
гражданите  и противопожарната охрана на територията на общината 
влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет Лозница, с 
изключение на § 4, който влиза в сила  от 01.01.2022 г. 

 

 


