
 

 

 

 

Мотиви  

 

За 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 

 

от Ахтер Велиев – Кмет на Община Завет 

 

Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), 

към предложения Проект 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, прилагам мотивите си отговарящи на 

изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА. 

 

I.  Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 

На основание приетата с Решение №136 от 14.03.2019 г. на Министерски съвет 

Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и Наредба 

№4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Национална програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по 

нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, в изпълнение на разпоредбите 

на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), следва Общинските съвети да 

приемат общинска програма за изпълнение на националната програма, която да отговаря на 

изискванията на горецитираната наредба. 

 

При разработването на Проекта 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 са спазени принципите 

на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност. 

 

Принцип на необходимост – необходимо е 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, с цел трайно намаляване популацията на безстопанствените кучета. 

 

Принципът на обоснованост – програмата се приема в изпълнение на чл. 40, ал. 3 

от ЗЗЖ, във връзка с делегирането на местната власт правомощие да приеме подзаконов 

нормативен акт за изпълнение на приетата с Решение №136 от 14.03.2019 г. на 

Министерски съвет Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета и Наредба №4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Национална програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за 

процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност. 

 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и 

мотивите ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Завет за становища и 

предложения от заинтересовани лица. 

 

Принцип на съгласуваност – всички постъпили становища и предложения ще бъдат 

разгледани преди приемането на програмата от Общинския съвет гр. Завет. 



 

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – чрез 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, ще се определят основните насоки свързани с овладяване и 

намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Завет. 

 

II. Цели и задачи, които се поставят с приемането на програмата: 

Основната цел на програмата е намаляване на популацията на безстопанствените 

кучета, чрез прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, 

институциите, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – 

намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. Формирането на конкретни цели 

и мерки на Програмата е извършено на базата на анализ на съществуващото състояние и 

специфичните местни условия и нужди. 

Задачите на програмата са няколко, а именно: 

- Намаляване броя на безстопанствените кучета до трайно изчезване на явлението 

„безстопанствени кучета“; 

- Контрол върху отглеждането на домашни кучета. Регистрация на домашните кучета и 

популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол върху 

размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне. 

- Повишаване на информираността и отговорността на гражданите чрез изготвяне и 

провеждане на информационни кампании за кастрация, ваксинация, обезпаразитяване и 

идентификация на домашни/дворни кучета. 

- Намаляване до минимум на рисковете от пренасяне на заразни и паразитни болести, 

нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, замърсяване на 

околната среда. 

- Повишаване чистотата на населените места на общината. 

 

III. Финансови и други средства, необходими за приемането на програмата: 

 

Източници на финансиране и материално обезпечаване 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, съгласно чл. 

40б от ЗЗЖ могат да бъдат: 

1. държавния бюджет; 

2. общинския бюджет; 

3. дарения от физически и юридически лица; 

4. международни програми и проекти,  

 

Допълнителен източник на средства могат да бъдат постъпилите средства от глоби 

по наказателни постановления, наложени по актове за административно нарушение по ЗВД 

и финансови средства от организации за защита на животните. 
 

IV. Очаквани резултати от прилагането на програмата: 

1. Качествени промени 

- Постепенно намаляване на популацията на безстопанствените кучета; 

- Овладяване на притока на нежелани домашни кучета от дома към улицата; 

- Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета; 

- Намаляване на социалното напрежение и повишаване безопасността на гражданите; 

2. Количествени подобрения (резултати) 

- Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета; 

- Увеличаване на броя на кастрираните домашни кучета; 

- Намаляване на броя на безстопанствените кучета или обработените такива; 

 



V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България 

 

Предлаганият проект 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 е подзаконов 

нормативен акт по прилагане на Закона за защита на животните. 

Програмата е съобразена с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта 

за местното самоуправление, Закон за защита на животните, Национална програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета и Наредба №4 от 01.02.2021 г. за 

прилагане на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма 

на финансиране и отчетност и други нормативни актове, поради което съответствието й с 

правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на посочените законови 

и подзаконови нормативни актове с правовите норми на Европейския съюз. 

 

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с 

чл. 77 АПК заинтересованите лица могат в 30- дневен срок от публикуване на настоящия 

проект 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 да направят писмени предложения и да изразят 

становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Завет 

или изпратени на електронен адрес: zavet@zavet-bg.com, zavet_ob@zavet-bg.com 

 

 

 

АХТЕР ВЕЛИЕВ  

Кмет на община Завет 
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