
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок, считан от  

07.07.2021г. за предложения и становища по настоящия проект на Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Септември 2021г. – 2025г.  

 

МОТИВИ 

  

към Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Септември 2021г. – 2025г.  

 

I. Причини, налагащи приемането на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Септември 2021г. – 

2025г. и план за действие, неразделна част от програмата. Проекта на 

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Септември 2021г. – 2025г. и план за действие е 

разработен в изпълнение на чл. 40 , ал.3 от Закона за защита на животните 

/ЗЗЖ/, разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност; чл.26, 

ал.3, и чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове и Националната 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България ;  

II. Целите, които се поставят предложения Проект са: Прилагане на 

механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на общината, предвидени в 

българското законодателство. Прилагане на механизмите за ефективен 

контрол на отглеждането, развъждането и търговията с кучета. Повишаване 

културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната 

кастрация и регистрация. 

III. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Програмата: 

Бюджета на общината; събрани средства от „Такса за притежаване на куче; 

дарения от граждани, фирми и НПО; международни програми и проекти; 

други източници на финансиране     

IV.  Очаквани резултати от прилагането на Програма за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на община Септември 2021г. – 

2025г. : С прилагането на Общинската програма за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на община Септември се 

очакват следните резултати: 

- Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен                      

контрол върху тяхната популация на територията на общината; 

- Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни 

от безстопанствените кучета; 

- Увеличаване на информираността, отговорността и активността на 

гражданите при отглеждане на домашни кучета. 

- Повишаване безопасността на градската среда. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз. Предлаганият 

проект е в съответствие с Националната програма за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Република България, Закона 

за защита на животните, Закона за Ветеринарномедицинската дейност, 



Становище на Световната здравна организация и Европейската конвенция за 

защита на животните. Съответствието му с правото но Европейския съюз е 

предопределено от Закона, чиито норми са съобразени с Европейската харта 

за местно самоуправление  и директивите на Европейската общност, 

регулиращи тази материя. Съдържанието на Програмата и плана за действие, 

не противоречи на норми от по –висока степен и на европейското 

законодателство. 

VI. Срок за предложения и становища по проекта на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Септември 2021г. – 2025г. и план за действие до 08.08.2021г.  Причините за 

прилагане на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове и обвързаността 

на проекта на Програмата и плана за действие с прилагането на  Закона за 

защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и 

Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България, относно контролът 

осъществяван от Областната дирекция по безопасност на храните, 

Областната колегия към българския ветеринарен съюз и Организация за 

защита на животните. На национално ниво координирането е чрез 

взаимодействие между Министерството на земеделието, храните и горите, 

Българската агенция по безопасност на храните, Министерство на 

финансите, Министерство на здравеопазването, Национално сдружение на 

общините в република България, Български ветеринарен съюз и 

Организации за защита на животните. 

 

 

Предложения и становища на заинтересовани лица следва да бъдат депозирани в 

писмен вид в деловодството на община Септември или по електронен път на E-mail: 
municipality@septemvri.org 
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