
МОТИВИ  
 

към 
Проект на Наредба за отглеждане на животни – домашни любимци на територията на 

Община Септември 
 
 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 
изпълнение на чл. 77, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, 
на заинтересованите граждани и юридически лица се предоставя 30-дневен срок, считано 
от 21.01.2020 г. до 20.02.2020 г. включително, за предложения и становища за приемане на 
Наредба за отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Община 
Септември, като такива могат предоставяни на имейл - obs@septemvri.org, или в 
деловодството на Общински съвет на адрес: гр. Септември, ул. “Александър 
Стамболийски” № 37 А. 

 
МОТИВИ:  
 
1. Причини, които налагат приемането - правно основание. 
Наредбата за отглеждане на животни – домашни любимци на територията на 

Община Септември се приема на основание чл. 133, ал. 1 и 178 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, съгласно които общинските съвети определят с наредба 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на животни  на територията на общината, 
а кметовете на общини, райони и кметства организират контрола за спазване на чл. 172, ал. 
1 и ал. 2, чл. 173, т. 1 и чл. 177, ал. 1, т. 3  и т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. 

В проекта на Наредбата се предложени правила за отглеждане на животни - домашни 
любимци и редът за деклариране на кучета в Община Септември. 

Причините, които налагат приемането на Наредбата са комплексни.  
На първо място нараства проблемът с безстопанствени домашни любимци, както и 

с недобросъвестни стопани. В национален план изминалата 2019 г. бе изпълнена с 
инциденти с нахапани от кучета, хора. Агресивните кучета са както безстопанствени, така 
и със собственици. Немалко бяха и смъртните случаи. Вследствие на тези събития се появи 
обществено недоволство спрямо слабите мерки по отношение собствениците на домашни 
любимци. Наредбата урежда обществени отношения с висок обществен интерес, тъй като 
най-често пострадали от инциденти с кучета са деца, жени и старци. Приемането й ще 
удовлетвори обществените очаквания за реакция от страна на местната власт. 

Проблемът с отглеждането на домашни животни поражда и много въпроси от гледна 
точка на хигиената, която дължат техните стопани, както и опазване на околната среда, 
общински паркове и частни имоти. Тези обществени отношения също са важни и следва да 
бъдат уредени. 

На следващо място общественото внимание се обостри и от зачестилите прояви на 
насилие над животни. Това от своя страна също налага предприемането на действия от 
страна на местната власт за превенция и наказания на това неприемливо от обществото 
поведение. 

Несъответствието на регистрираните домашни кучета с действителния такъв налага 
да бъдат предприети мерки на гражданите да спазват своите задължения.  

Проектът на Наредба за отглеждане на животни – домашни любимци на територията 
на Община Септември е съобразен с Национална програма за овладяване на 
безстопанствените кучета на територията на Република България, в сила от 14.03.2019 г. 



При изработване на проекта на Наредбата за отглеждане на животни – домашни 
любимци на територията на Община Септември са спазени принципите на необходимост, 
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност 
и стабилност. 

 
2. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата за отглеждане на животни – 

домашни любимци на територията на Община Септември: 
- Ще се създадат ясни общовалидни правила относно отглеждането на домашни 

животни. 
- Детайлизиране на основните права и задължения на собствениците, отглеждащи 

животни, както и редът за деклариране на притежаваните животни - домашни любимци на  
територията на Община Септември. 

- Вземане на мерки животните - домашни любимци да не замърсяват обществени 
места и да не създават опасност за хората и за други животни. 

- Засилване на контрола за деклариране на домашните кучета и заплащането на такса 
за притежаване на куче. 

- Повишаване сигурността на населението на територията на общината. 
- Опазване на околната среда, здравето на гражданите и подобряване чистотата на 

населените места на територията на общината. 
ще се запазят правилата и добрите практики изградени през годините, като в същото 

време разпоредбите ще се преведат в съответствие с други нормативни актове от по-висока 
степен, нови закони и редица изменения и допълнения на действащата нормативна уредба. 

 
3. Финанси и средства, необходими за прилагането на новата уредба - за прилагането 

на Наредбата за отглеждане на животни – домашни любимци на територията на Община 
Септември  не са необходими допълнителни финансови средства. 

 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително и финансови, ако има такива. 

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за отглеждане на животни – 
домашни любимци на територията на Община Септември са: опазване сигурността на 
гражданите и техните животни, опазване чистотата на обществените места, паркове, детски 
площадки и други, намаляване случаите на насилие над животните, както и постъпления в 
общинския бюджет от такса куче. 

 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз - Наредбата се приема 

въз основа на законовата делегация от вътрешното право на Република България, а именно 
разпоредбата на чл. 133, ал. 1 и 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, като от 
направения анализ не се откриват разпоредби, които да противоречат на правото на ЕС. 
 
 
 
      
      Председател: ………………. 


