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Обявяване на мотиви /доклад/ за приемане на 
НАРЕДБА 

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА 
 
 По реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 
срок от 14 дни, Община Стражица чрез настоящото публикуване предоставя 
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища до Председателя на общинския съвет по предлагания проект за 
наредба.  
 

Мотиви: На територията на Община Стражица към настоящият 
момент се прилага Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на 
територията на Община Стражица, приета с Решение № 94/24.04.2012г. на 
Общински съвет - Стражица. 

Към настоящият момент текстовете в нея не са прецизирани и 
съобразени с измененията в нормативните актове от по-висок ранг. 

Във връзка с горното се налага предприемане на действия за 
синхронизиране на наредбата с действащото в Република България 
законодателство. 

Цели, които се поставят с промяната на наредбата. 
Целта на Наредбата е за синхронизиране с действащото в Република 

България законодателство, както и да урежда обществените отношения, 
свързани с овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Стражица. Същата регламентира задълженията на 
физическите и юридически лица, относно дейности, свързани с овладяване 
на популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Стражица.  

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата  
За прилагане на новата Наредба ще се използват средствата, които са 

предвидени за прилагането на отменената Наредбата за притежаване и 
отглеждане на кучета на територията на Община Стражица, приета с 
Решение № 94/24.04.2012г. на Общински съвет - Стражица. 

Очаквани резултати 
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат 

до постигане на целите, наложили приемането на същата. 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Предлаганата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 5 от 



Закона за защита на животните. Същата е в съответствие с Европейската 
харта за местно самоуправление. 

Предложената Наредба за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Стражица е 
подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския 
съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, уреждащи тази материя. 
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