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Изх. №..................../..................... 
 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СИЛИСТРА 
 
 

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
СИЛИСТРА 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на Община Силистра. 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, 
   
При издаване на удостоверения за регистрация на животновъдни обекти по 

реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) се изисква 
писмено становище от съответната община за съответствието на този обект с 
действащата към момента общинска наредба, по отношение на разположението на 
сградите и съоръженията в жилищната среда, условията за съхранение на торовия 
отпадък и предотвратяване на замърсяването на селището, както и по отношение 
броя и вида на отглежданите животни. Въпроса е уреден частично в Наредбата за 
обществения ред и чистота в Община Силистра. Липсата на ясен, подробен 
регламент за отглеждането на различни видове селскостопански животни и птици 
в строителните граници на населените места на територията на общината, налага 
изработването на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански 
животни на територията на Община Силистра. Предлагам на Вниманието Ви 
проект на наредбата, съгласуван с Областната дирекция по безопасност на 
храните – Силистра и Регионална здравна инспекция - Силистра. 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет - Силистра, да 
вземе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, приема Наредба за реда и условията за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на Община Силистра. 

 
 
 
 

Приложение: Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на Община Силистра. 
 
 
 
 
 
ВНАСЯ: 

    
ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ 
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
/на осн. Заповед №ЗК – 1356 от 03.08.2017г./ 
 
 
Съгласували: 
Ростислав Павлов, Секретар 
 
 
Мирослав Тодоров Зам. кмет „Финанси и икономика” 
 
 
Николай Николов, Директор дирекция “Правна” 
 
 
Изготвил: 
Драгомира Аджемова, гл.експерт „ТДОПСС“ 
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