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ОТНОСНО:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата
за
овладяване
популацията
на
безстопанствените кучета на територията на Община
Дупница.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на oбщина Дупница.
Тази наредба следва мерките и дейностите, свързани с овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Дупница, заложени в “Програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета”, които са съобразени с нормативните
изисквания на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинските
дейности и Наредба № 41/10.12.2008г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат,
развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за
животни и други нормативни и административни актове, имащи отношение към дейността.
1. Причини, които налагат приемането.
Изменен и допълнен е Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, ОБН. ДВ. бр.58 от 18
Юли 2017 г., влязал в сила от 31.01.2008 г. На основание § 6 от същия закон се поражда
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необходимост от изменение на съществуващата подзаконова нормативна уредба - Наредба
за овладяване популацията на безстопанствените кучета /приета с Решение № 55 от
Протокол № 8/25.04.2014 г. от заседание на Общински съвет-Дупница/, чрез които
разпоредби да се спомогне изпълнението на Програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Дупница.
С оглед на измененията и създадените нови законодателни изисквания към
общините, е необходимо да се приемат адекватни подзаконови нормативни актове, които са
свързани с прилагането и изпълнението на текстовете от закона.
2. Цели, които се поставят.
Целта на настоящата Наредба е редуциране броя на безстопанствените кучета до
трайно намаляване на популацията им, намаляване на рисковете от разпространение на
зоонози, както и увеличаване на отговорността на лицата по надзора, грижещи се за
кучетата на територията на община Дупница.
3. Финансови и други средства необходими за прилагане на новата наредба.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед приемането на
предлаганите изменения в Наредба.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
- Намаляване броя на скитащите безстопанствени кучета на територията на общината;
- Ограничаване на възможността животните да бъдат преносители на болести и зарази;
- Създаване на ред и възможности на населението на община Дупница да осиновяват
кучета от общинския приют;
- Подобряване на градската среда и цялостния облик на града.
5. Анализ на съответствие с правото на ЕС.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането
в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването
на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
Доколкото настоящия проект има за предмет приемане на подзаконов нормативен
акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общински съвет
като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската
харта за местното самоуправление".
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във
връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА, заинтересованите лица могат в едномесечен срок
от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Дупница да
направят предложения и да изразят становища по проекта.
От гореизложеното, и на основание § 6 от Закона за защита на животните и във
връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, предлагам на Общински съвет – Дупница да вземе следното,
2

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
І. Общински съвет Дупница приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Дупница, както следва:

§ 1. В чл. 2 думите “към тях” се заличават.
§ 2. В чл. 4 се създава ал.3:
“ (3) Приютите за безстопанствени животни се стопанисват от общините и/или
организациите за защита на животните, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ.”
§ 3. В чл. 5 след думата “програмите” се добавя “и плана за действие”, а след
думата “ежегодно” се добавя “до 1 март”.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя както следва:
“ал. 1. Безстопанствените кучета се настаняват от органите и организациите по чл. 40,
ал.4 и 6 от ЗЗЖ в приюти, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от ЗВМД.”
2. Ал. 2 се отменя.
3. Ал. 3 се отменя.
§ 5. В чл. 19, ал. 3 се отменя.
§ 6. В чл. 20, ал. 2 след думите “върнатите по места животни” се добавя “от
които са взети”, а думите “по чл.47, ал 3 от ЗЗЖ” се заличават.
§ 7. В параграф 2 от заключителните разпоредби думите “ал. 5” се изменя с
“ал.3”
§ 8. Навсякъде в Наредбата думата “отговорника” се заменя с “управителя.”

ВНАСЯ:
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
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