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ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на 

Община Чирпан. 

 

 

Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ , 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

   В чл.35 на Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан са 

определени допустими норми за брой и видове животни за отглеждане в зависимост в района. 

През последните месеци зачестиха сигналите на граждани, свързани с многократно надвишаване 

на тези норми. Практиката показва, че въпреки  наложените административни санкции, 

предписания и  глоби нарушенията не намаляват. 

    

  1. Причини, налагащи приемането на изменението на Наредбата за опазване на околната 

среда на      територията на община Чирпан. 

   На много места в града се отглеждат в пъти повече животни, отколкото са посочени в 

Наредбата, с което се създават хигиенни проблеми и дискомфорт на живущите в близост. 

   Предвидените ниски глоби не играят възпираща роля за нарушителите и не ги респектират. За 

да се постигне това е необходимо чувствително повишаване на тези глоби. 

  2. Цели, които се поставят с изменението на Наредба за опазване на околната среда на 

територията на Община Чирпан. 

   ● По – ефективно използване на Наредбата за опазване на околната среда на територията на 

община Чирпан. 

   ● Намаляване на нарушенията по чл. 35 от Наредбата за опазване на околната среда на 

територията на община Чирпан. 

   3. Финансови и други средства, необходими за изменение на Наредбата за опазване на 

околната среда на територията на община Чирпан 

    Изменението на Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан 

няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община 

Чирпан, както и с допълнителни човешки ресурси. 

  4. Очаквани резултати от прилагането, вкл. финансови, ако има такива. 
   Очакваните резултати след приемане на изменението на Наредба за опазване на околната 

среда на територията на Община Чирпан  

    ● По- голяма отговорност при спазване на наредбата 

    ● Намаляване на броя на нарушенията 

    ● Недопускане състояние на дискомфорт на жителите на гр. Чирпан. 

  5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 
   Настоящото изменение на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община 

Чирпан е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е 



предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с 

регламентите относно тази материя. 

 

 

 

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Чирпан, прави следното изменение на 

Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан: 

В §4 на Преходните и заключителни разпоредби „Таблица с размерите на 

глобите по конкретните нарушения”, предвидените глоби по чл.35 се изменят, както 

следва: 

 

По  член Глоба /лева/ При повторно 

нарушение 

/лева/ 

Чл.35 за едър 

рогат добитък, 

дребен рогат 

добитък, 

прасета и 

свине майки 

50 лв. на брой 

животно над 

допустимия 

100 лв. на брой 

животно над 

допустимия 

Чл. 35 за 

птици и 

зайкини майки 

20 лв. на брой 

животно над 

допустимия 

50  лв. на брой 

животно над 

допустимия 
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