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Относно: Приемане на Проект на Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Смолян и План за действие за 

периода 2019 - 2024г. 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
С Решение №136/14 март 2019г. на Министерски съвет е приета Национална 

програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България.  

На основание чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните и разпоредби 

към Закона за изменение и допълнение  на Закона за защита на животните 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 програмите и плановете.  

В тази връзка е изготвен Проект на Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Смолян и План за действие, 

обхващащи периода 2019-2024г.  Те са изготвени в изпълнение изискванията на Закона 

за защита на животните и Закон за ветеринарномедицинската дейност. Същите са  

подложени на обществено обсъждане на 21.06.2019г. като на страницата на Община 

Смолян е качен изготвения Проект на програмата. С решение №1226 от 15.08.2019г. на 

Общински съвет – Смолян проекта на Програмата не е приет, поради липса на кворум. 

Мерките, заложени в Изготвения Проект на Програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Смолян и План 

за действие 2019-2024 са: въвеждане на масова кастрация на безстопанствените 

кучета на територията на общината; контрол върху регистрацията на домашните 

кучета и насърчаване на тяхната кастрация; изграждане на приют за настаняване на 

безстопанствените кучета и контрол върху  развъдниците,търговците на кучета, 

пазарите за животни, зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като 

компаньони. 

Очакваните резултати след приема на Програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Смолян са: намаляване на броя на 
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безстопанствените животни на територията на общината; намаляване на рисковете от 

разпространението  на заболявания пренасяни от безстопанствени кучета и повишаване 

на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждане на  

кучета – компаньони. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,т.12, т. 23 и т. 24 и ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 40,ал.1, ал. 3 и 

ал.4 от Закона за защита на животните предлагам Общински съвет Смолян да приеме 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема изготвената Програмата и изготвения към нея  План  за действие за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Смолян за периода от 2019-2024г. 

2. Възлага на кмета на Община Смолян да организира изпълнението на     

програмата и плана. 
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