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Проект  
на наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Главиница 

 

На основание с чл. 26, ал. 2 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни от публикуване на настоящия проект, ведно с 

мотивите на интернет страница на община Главиница, се приемат предложения и 

становища относно предлагания проект на „Наредба за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Главиница”.  

 

По реда на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните 

мотиви за приемане на Наредбата.  

 

1. Причини, които налагат приемането:  

С приемането на изцяло нова Наредба ще се създадат предпоставки за 

синхронизиране на общинската наредба с националното законодателство в областта на 

защита на животните.  

През последните години се наблюдава значително нарастване броя на 

безстопанствените кучета на територията на община Главиница. Това води до рискове за 

здравето на гражданите, свързани с паразитни /инвазионни/, гъбични и инфекционни 

заболявания, преносители на които са безстопанствените кучета. Увеличаване на техния 

брой създава дискомфорт на населението, замърсяване на околната среда, икономическа 

неефективност и социално напрежение.  

Ето защо е необходимо да се регулира популацията на безстопанствените кучета, 

както и да се запознаят гражданите с изисквания при отглеждане на домашен любимец.  

 

2. Целите, които се поставят:  

Общинската Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Главиница, регламентира реда за намаляване популацията на 

безстопанствените кучета чрез техния улов и обработка, както и чрез контрол върху 

регистрацията на домашните кучета, тяхното придобиване, притежаване, отглеждане и 

развъждане.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за приемането и прилагането на 

новата наредба:  

Финансовите средства за прилагане на предлаганата Наредба следва да бъдат 

осигурени от целевите средства, събирани от община Главиница от такси за притежаване 

на куче по реда на чл. 118, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането:  

Правното регламентиране на реда и условията за отглеждане на кучета на 

територията на община Главиница цели установяването на ясни правила относно правата 



и задълженията на населението на община Главиница по отношение на отглеждането на 

кучета в собствените им имоти. Определянето на ясни правила цели защита на правата и 

интересите както на лицата, отглеждащи животните, така и на останалата част от 

населението на общината. Същевременно, с предписаните мерки за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета се очаква постигането на значителен напредък 

при ограничаване и овладяване на тяхната популация.  

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Предлаганата Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни 

разпоредби на Закона за ветеринарномедицинската дейност и на Закона за защита на 

животните, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е 

предопределено от съответствието на цитираните закони с правото на Европейския 

съюз.  
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