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Изх. № РД-13-815 
08.03.2013г. 
 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ОБЩИНА КРУШАРИ 

 
 

Д О К Л А Д  
от  Добри Стефанов – кмет на община Крушари  

 
 

Относно: Приемане на нова Наредба за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета и придобиване, притежание, отглеждане и 
регистрация на кучета на територията на община Крушари 

 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 С предлагания проект на Наредба се урежда реда за намаляване популацията 
на безстопанствените кучета на територията на Община Крушари чрез:1. Улов и 
обработка на безстопанствените животни /кучета/;2. Контрол върху регистрацията на 
домашните кучета, тяхното придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане. 
Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите, 
неправителствените организации за защита на животните и собствениците на 
животни – домашни любимци.  

1. Причини и мотиви за приемане на настоящата Наредбата са следните: 
Основна причина за изготвянето и приемането на Наредба за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета и придобиване, притежание, отглеждане 
и регистрация на кучета на територията на община Крушари е да се регламентират 
взаимоотношенията между общинска администрация, собствениците на животни – 
домашни любимци, неправителствените организации за защита на животните и 
други институции, имащи отношение с овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета и придобиване, притежание, отглеждане и регистрация на 
кучета. Необходимостта от приемане на Наредбата възниква и от по-висшите по 
степен нормативни актове. 
 
2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба: 
Целта на разработването на тази Наредба е разписване и прецизиране на 
правилата и определяне на правомощията на  общинска администрацията Крушари 
и задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета и придобиване, притежание, отглеждане и 
регистрация на кучета на територията на община Крушари  



3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата: 
Изграждане на  регламент чрез който да се подобрят  взаимоотношенията между 
общинска администрация Крушари, собствениците на животни–домашни 
любимци, неправителствените организации за защита на животните и други 
институции имащи отношение с овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета и придобиване, притежание, отглеждане и регистрация на кучета. 
Ще се упражнява ефективен контрол относно популацията на безстопанствените 
кучета и регистрацията на придобитите, притежаваните и отглежданите   кучета на 
територията на община Крушари. 
Ще се следи  спазването на регламентите,  както и своевременно установяване на 
нарушенията и наказване на нарушителите. 
 
4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
За прилагането на новата Наредба не са необходими финансови средства. 
Прилагането на същата ще увеличи собствените приходи на община Крушари. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. 
България: 

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство и напълно съобразен със Закона за ветеринарномедицинската 
дейност (ЗВМД) и Закона за защита на животните (ЗЗЖ). 
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за Наредбата 
е публикуван на интернет страницата на Община Крушари.  
 Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Крушари да приеме следното 
 

    Проект! 
 
                                                                 РЕШЕНИЕ: 
 

Общински съвет Крушари, на основание чл.40, ал.5 от Закона за защита на 
животните и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 
1. Приема Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и 
придобиване, притежание, отглеждане и регистрация на кучета на територията на 
община Крушари 
 2. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите съгласно 
закона действия.  
        
 
ВНОСИТЕЛ:  
 
ДОБРИ СТЕФАНОВ /п/ 
Кмет на Община Крушари 
 
 
 


