
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Проект за изменение и 

допълнение на Наредба № 17 за отглеждане на животни на 

територията на община Любимец. 

Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

 

             Р Е Ш Е Н И Е  

 

                                                                       № 197 

 

на ОбС, прието с протокол  № 19 от 26.04.2021 година 

 

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

/ЗМСМА/, чл. 26, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка със чл. 133 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет - Любимец                                                                

  

    Р Е Ш И: 

 

I.  Изменя и допълва Наредба № 17 за отглеждане на животни на територията на община Любимец:   

 

§ 1. Допълва текста на чл. 4, ал.1 : 

 

- След думите „(от кръстовището с ул. „Църковна” до кръстовището с ул. „Иван Рилски”)….,” се 

добавя текст със следното съдържание: 

„ул. „Иван Рилски” (от кръстовището с ул. „Стефан Караджа ” до кръстовището с ул. „Цар 

Симеон”…”; 

 

§ 2. Допълва текста на чл. 5, ал.1: 

 

- След думите „едри преживни животни (говеда),” се добавя текст със следното съдържание: 

„,дребни преживни животни (кози и овце)…”; 

 

§ 3. Допълва текста на чл. 25: 

 

Допълва съдържанието на текста на ал. 1, както следва: 

  След думите „За нарушения по чл. 4, ал. 1,…” се добавя текст със следното съдържание: „чл. 4а, ал. 

1 …” 

Допълва съдържанието на текста на ал. 2, както следва: 

След думите „при установено повторно нарушение по чл. 4, ал. 1,…” се добавя текст със следното 

съдържание: „чл. 4а, ал. 1 …” 

 

§ 4. В Заключителни разпоредби § 2 се допълва със следния текст: 

 

След думите „прието с протокол № 14 от 24.11.2020 г.“ се поставя запетая и се добавя „изменена и 

допълнена с Решение № ……, прието с протокол № ….. от ………..г., на Общински съвет Любимец.“ 

                                                    

   

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                                    / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                            


