
На основание чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, в 30-дневен срок от 

настоящото публикуване на ПРОГРАМАТА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА 

НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НАТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ на Интернет страницата на Община Костенец, на всички 

заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и 

да дават предложения по изготвения проект, в срок до 04.03.2020 г. включително, 

в деловодството на общинската администрация или на e-mail: 

kostenetz.adm@kostenetz.com  

 

МОТИВИ 
 

 ПРОЕКТЪТ на ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ е мотивиран от следното: 

 

1. Причини, които налагат приемането 

 

Към настоящия момент Община Костенец няма действаща Програма за овладяване 

популацията на безстопанствени кучета на своята територия, което е задължително за 

всяка община на територията на Република България.  

Също така е необходимо новата програма да бъде приведена в съответствие с 

приетата национална програма, както и на основание чл.40 от Закон за защита на 

животните, който задължава общините да приемат с определен срок на действие и 

изпълнение.  

 

2. Цели на програмата 

 

Целите на тази програма са намаляване напопулацията на безстопанствените 

кучета, чрез прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската 

власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са 

насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на 

проблема. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред 

по отношение превенция и констатиране на нарушения на обществения ред, 

опазване на чистотата и общественото имущество на територията на общината, 

както и редът и начина за санкционирането им. 

 

 Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни 

кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската  

среда и европейския имидж на община Костенец. 

 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 отглеждане на домашен 

любимец. 
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на програмата 

 

 Бюджета на Общината, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ; 

 Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД; 

 Дарения; 

 Финансиране на дейности по Програмата от ОЗЖ; 

 

 

4. Очаквани резултати от прилагането  

 Очакваните резултати от прилагането на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община  

Костенец  са: 

 Повишаване безопасността на гражданите; 

 Регистрация, събираемост на таксите за домашни кучета и стимулиране на 

кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и 

овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата; 

 Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета; 

 Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни; 

 Постепенно намаляване броя на безстопанствени кучета, до изтеглянето им 

в приюти; 

 Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета; 

 Повишаване на постъпленията от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД и 

Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Костенец; 

 

 

Дата на публикуване: 04.02.2020 год. 

 


