
 

 

 

МОТИВИ 
 

към ПРОЕКТ НА  

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 

КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 
 

 

 І. Причини, налагащи приемането на Наредбата 

 Разработването на проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Алфатар е на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на 

животните.  

 В съответствие с измененията и  допълненията  на Закона за защита на животните, са 

определени конкретни задължения на общините:  

 В чл. 40, ал.1 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ е предвидено, че Общинските 

съвети е необходимо да приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета и да предвидят средства за изпълнението им;  

 В чл.40, ал.5 от ЗЗЖ е прието, че за изпълнението на програмите, Общинските съвети 

следва да приемат Наредби за овладяване популацията  на безстопанствените кучета.   

 Община Алфатар има Наредба за притежаване, регистриране и отглеждане на кучета на 

територията на община Алфатар, приета с Решение №181/26.02.2013г. по Протокол 

№22/26.02.2013г., която частично засяга проблема за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета в чл.15 и чл.16, но същата не е в пряко съответствие с основния 

регламентиращ дейността нормативен документ. Законът за защита на животните изисква 

приемане на Наредба за овладяване популацията  на безстопанствените кучета на територията 

на общината (чл.40, ал.5 от ЗЗЖ). 

 Във връзка с горните факти се налага приемането на наредба, която е съобразена с 

регламента на Закона за защита на животните в частта: овладяване популацията  на 

безстопанствените кучета (залавяне, кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс, 

регистрация и маркировка на безстопанствените кучета) и хуманно отношение към тях. 
   

 

 ІІ. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба 

 Основната цел на наредбата е ограничаване на популацията на безстопанствените 

кучета, като се гарантира здравето на хората и безопасността на селищната среда.  
 

 

 ІІІ. Очаквани резултати от приемане на Наредбата 

 Очакваните резултати от прилагането на наредбата са:  

 - постепенно намаляване на популацията на безстопанствените кучета до настаняването 

им в приюти;  

 - мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета;  

 - утвърждаване на европейските практики за третиране на животни.  
 
 

 ІV. Финансови средства, необходими за прилагане на наредбата  

 Необходимите финансови средства за прилагане на Наредбата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар ще бъдат 

осигурени от общинския бюджет.  
 

 

 V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Предложената наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Алфатар е изготвена в съответствие с изискванията на европейското  

и национално законодателство. 

 



  

 

 

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 

 

 Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Алфатар да приеме следното 

Проект! 

РЕШЕНИЕ: 

 Общински съвет Алфатар, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните: 

 1. Приема Наредба за овладяване популацията на безстопанствени кучета на 

територията на Община Алфатар. 

 2. Възлага на Кмета на Община Алфатар изпълнението на наредбата. 
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