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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ – Кмет на Община Исперих 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване на популацията на 

бeзстопанствените кучета на територията на община Исперих 2021 – 2025г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих е изготвена в 2021 – 2025 г. 

Необходимост 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 на популацията на безстопанствени кучета в населените места. Мерките 

заложени в Общинската Програма са продължение на мерките заложени за изпълнение от 

Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България. 

Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на 

улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове 

за населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, 

нападения, ухапвания и предизвикване на пътно транспортни произшествия, замърсяване на 

околната среда. 

Целта на тази програма е намаляване и овладяване на популацията 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. Формирането 

на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено на базата на съществуващото 

състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга страна те са синхронизирани с 

изискванията поставени в нормативната уредба на Република България и са съобразени с 

комплексните мерки, определени от Световната здравна организация: строг контрол върху 

търговията и размножаването на домашни кучета, кастрация и връщане по места на 

обработени кучета, както и поемане на грижи за тях от страна на граждани, организации и 

общини. 

Подцели на програмата: 

 Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни кучета, 

като се гарантира здравето на хората и безопасността на градската среда на община 

Исперих.  

 Редуциране броя на безстопанствените кучета до трайно намаляване на популацията 

съгласно разпоредбите на действащото законодателство. 
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 Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които 

засягат хора и животни.  

 Развиване на чувство за отговорност на гражданите при отглеждане на домашни 

любимци и насърчаването им те да бъдат регистрирани и кастрирани. 

 

  Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Я:   

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.3 от Закона за защита на 

животните 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

  

І. 1. Приема на Програма за овладяване на популацията на бeзстопанствените кучета на 

територията на община Исперих 2021 – 2025г.  

 

2. Отменя действащата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Община Исперих 2018-2022 г. 

 

3. Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих за срок 2021-

2025 г. 

 

ІІ.  Възлага  на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 ІV. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 
 

Вносител: 

 
ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

Кмет на Община Исперих  
 

 

 

 

 

 

 
 


