
          ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО                

          ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 
 

 

 

  На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви 

предоставяме следните: 

 

      Мотиви към проект за Програма на Община Малко Търново, за 

изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета. 

 

       Необходимостта от разработването на програмата възниква в резултат 

на изисквания, поставени на Република България и останалите страни, 

членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното 

отношение към животните, и конкретните механизми за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета в населените места.  
 

1. Причини и мотиви за приемане на Програмата са следните: 

Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на 

животните, Министерският съвет по предложение на Министъра на 

земеделието, храните и горите приема Национална програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 

България и издаде Наредба за прилагане на Националната програма за 

процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и 

отчетност. 

Националната програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България е приета 

с Решение № 136 от 14.03.2019г. на Министерски съвет. 

Параграф 10, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на животните (ДВ, 

бр. 34 от 2016 г.) гласи, че в 6-месечен срок от приемането на 

Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България, общинските съвети приемат 

програма за изпълнение на Националната програма и план за действие на 

съответната община, които отговарят на изискванията на Наредбата по 

чл.40, ал. 2 от ЗЗЖ.       

      Поради това, че Община Малко Търново няма приета, актуална 

общинска програма за изпълнение на Националната, а работи по – стара 



програма, която е приета на 26.04.2018 год., по Протокол №30 на 

Общинския съвет, се налага приемането на нова програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Общината. 

В тази връзка е изготвен Проект на Програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Малко Търново, който е в съответствие с приоритетите заложени в 

Националната програма. Програмата е отворен и динамичен документ, 

който ще се допълва и актуализира своевременно, съобразно националното 

законодателство и потребностите на общината.  

2. Нормативна база: 

Настоящата програма е разработена в съответствие с Националната 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България и съществуващата нормативна уредба, 

визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от 

свръхпопулацията на скитащи кучета както в населените, така и извън 

населените територии. От своя страна Програмата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Малко Търново се осъществява в сътрудничество между Министерството 

на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на 

храните и Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е 

предвидена дейност за защита на животните. 

    3. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Програма: 

Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено 

на базата на детайлен анализ на съществуващото състояние и 

специфичните местни условия и нужди. От друга страна те са 

синхронизирани с изискванията, поставени в нормативната уредба на 

Република България, в частност със Закона за защита на животните, Закон 

за ветеринарномедицинската дейност, Закон за здравето и Националната 

програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на 

територията на Република България.  

- Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и 

домашни кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността 

на градската среда и европейския имидж на България. 

- Редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на 

популацията, съгласно разпоредбите на действащото 

законодателство. 



- Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни 

заболявания, които касаят хора и животни. 

- Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на 

кучета. 

4. Очаквани резултати от приемане на Програмата: 

С прилагането на настоящата Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Малко Търново се 

очаква да се постигнат следните резултати: 

- Намаляване на броя и свеждането му до минимум 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. 

5. Финансови средства, необходими за прилагането на Програмата: 

        За прилагане на проект за Програма на Община Малко Търново, за 

изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета не са необходими допълнителни финансови 

средства, освен предвидените за изпълнение от Общинския съвет с 

Бюджета на общината за 2021г. 

6. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото 

на Република България: 

Предлаганият проект на Програмата е разработен в съответствие с 

изискванията на Европейското законодателство и Директивите на ЕС 

относно овладяване на популацията на безстопанствените кучета. 

        На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 

02.06.2021 г., за предложения и становища.  

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, 

от ЗНА, поради непредвидими обстоятелства, свързани с разрастващата се 

епидемична обстановка и необходимостта Общински съвет – Малко 

Търново да предприеме навременни мерки за свикване на заседания. 

 


