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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от 

Ахтер Велиев – Кмет на община Завет 
 
Относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община Завет 2017 – 2020 г. 

  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИЦИ, 
 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Завет е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
Закона за защита на животните и обхваща периода 2017-2020 г. 

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания 
поставени на република България и останалите страни членки на Европейския съюз по 
отношение на грижата и хуманното отношение към животните, и конкретните механизми за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета в населените места. 
 
1. Причини, които налагат приемането 

Изискванията на чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните; 
 
2. Описание на проблема 
         Наличието на голям брой безстопанствени кучета води до здравни рискове за хората. Те 
могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, 
микроспория. Много от хората се страхуват, безстопанствените кучета създават дискомфорт на 
населението. 
  
3. Цели 
- Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашните кучета, с 
което се гарантира здравето на хората, безопасността на средата за живеене и европейския 
имидж на България. 
- Редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популацията. 
- Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят 
хора и животни. 
-  Развиване на чувство за отговорност при отглеждане на кучета. 

 4. Финансови средства за изпълнение на план - програмата 
      Източници на финансиране: 
- Бюджет на Общинска администрация - Завет; 
- Постъпления от такси; 
- Дарения; 
- Финансиране на дейности по Програмата; 

 5. Задачи и очаквани резултати 
- Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на понятието 
"безстопанствени кучета"; 



- Повишаване чистотата на селищната среда; 
- Намаляване броя на пътно-транспортните произшествия, предизвикани от скитащи кучета. 

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

проекта на програмата е публикуван на интернет страницата на Община Завет, с което се 
предостави възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища. Към момента няма постъпили такива. 
                                                                                                                                            

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет гр. Завет на основание чл. 76, ал. 3 
от АПК, при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 
чл. 40, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните и чл. 21 , ал. 1, т. 12, и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, да приеме следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
       

            1. Общински съвет гр. Завет приема ,,Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Завет 2017 – 2020 г.“. 
   2. Указва на Кметът на Общината да организира изпълнението на програмата и 
предоставя Годишен отчет за извършените дейности по програмата пред изпълнителния 
директор на Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за 
защита на животните.  

 
         Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител 
на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 
         Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд  гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
 
 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на Община Завет 


