
 
 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ГРАД ЗАВЕТ 

 

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 

от 

Ахтер Велиев - Кмет на Община Завет 

 

 

Относно: Приемане на Програма на Община Завет за изпълнение на Националната 

програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България и план за действие на общината  

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 136 от 14.03.2019г. на Министерски съвет бе приета Национална 

програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България. В държавен вестник бр. 11/09.02.2021г. бе обнародвана Наредба № 4 

от 01.02.2021г. за прилагане на националната програма. Съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за 

защита на животните, общинският съвет приема общинска програма за изпълнение на 

националната програма и план за действие, които трябва да отговарят на изискванията на 

Наредба № 4 от 01.02.2021г., както и да бъдат изпълнени процедурите по нейното 

изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.  

Разработването и приемането на Програма на Община Завет за изпълнение на 

Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България и план за действие на общината се налага поради това, 

че проблемът с популацията на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за 

обществото. В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на животните и 

Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България е вменено общините да разработват и прилагат 

Общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Програма 

на Община Завет за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Република България и план за действие на 

общината са изготвени в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните 

(ЗЗЖ) и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), както и 

изискванията, поставени на Република България и останалите страни-членки на 

Европейския съюз, по отношение на грижата и хуманното отношение към животните.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, предлагам Общински съвет – 

Завет, да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Общинския съвет – Завет приема Програма на Община Завет за изпълнение на 

Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България и план за действие на общината. 



2. В изпълнение на чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните възлага на Кмета на 

Община Завет да организира изпълнението на програмата и плана и ежегодно до 1 март да 

внася отчет за изпълнението на програмата до изпълнителния директор на Българската 

агенция по безопасност на храните. 

3. Приетата Програма на Община Завет за изпълнение на Националната програма за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 

България и план за действие на общината да бъде публикувана на интернет страницата на 

Община Завет. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

             Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 

Вносител, 

 

АХТЕР ВЕЛИЕВ                                                                                                        

Кмет на Община Завет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


