
МОТИВИ 

към проект на Програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Алфатар за периода 2016-2020 г. 

 

1.Причини, които налагат приемането на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Алфатар  

Съгласно чл. 40, ал.1 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ Общинският съвет приема програма 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвижда средства за изпълнението й. 

Към настоящия момент срокът на действие на програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Алфатар за периода 2013-2015г. е изтекъл, 

което налага приемане на нова програма.  

2.  Цели, които се поставят  

Основната цел на програмата е въвеждането на мерки за трайно решаване на проблема с 

популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, в съответствие с 

нормативните изисквания. 

3.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на Програмата  
 

Необходимите финансови средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от основно от 

бюджета на Община Алфатар и постъпления от такса за притежаване на куче. Като допълнителен 

изток на средства е предвидено финансиране на дейности по Програмата чрез национални и 

европейски проекти и програми и получаване на дарения. 

4.  Очаквани резултати от прилагането на Програмата  

Очакваните резултати от прилагането на програмата са: 

 - повишаване на безопасността в населените места; 

 - трайно намаляване на популацията на безстопанствените кучета; 

 - мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета;  

 - утвърждаване на европейските практики за третиране на животните. 

5.  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  

Предлаганият проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Алфатар за периода 2016-2020 г. е изготвен в съответствие с изискванията 

на Европейското законодателство и с българската нормативна уредба в тази област: Закон за 

защита на животните и Закон за ветеринарномедицинската дейност. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК 

заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет-

страницата на Община Алфатар да направят писмени предложения и да изразят становища по 

проекта, които да бъдат депозират в деловодството на Община Алфатар или изпратени на 

електронен адрес: obshtina_alfatar@abv.bg 

mailto:obshtina_alfatar@abv.bg


 Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Алфатар да приеме следното 

Проект! 

РЕШЕНИЕ: 

 Общински съвет Алфатар, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на 

животните: 

 1. Отменя действието на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Алфатар за периода 2013-2015г. 

2. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени животни на 

територията на Община Алфатар за периода 2016-2020г. 

 3. Възлага на Кмета на Община Алфатар дейностите по изпълнение на Програмата. 
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