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І. Причини,  налагащи приемането на Правилника: 
 
 
       С оглед приетите изменения в нормативната уредба, отнасяща се до защитата и 
отглеждането на животните, общите отношения и механизма за осъществяването им и 
създадените в тази връзка нови законодателни изисквания към общините, е необходимо да се 
приемат подзаконови нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението 
на текстовете от закона.  
 В съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за защита на 
животните са определени конкретни задължения на общините:  
       В чл. 40, ал.1 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ е предвидено, че Общинските 
съвети е необходимо да приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета и да предвидят средства за изпълнението им; 
       В чл.40, ал.5 от ЗЗЖ е прието, че за изпълнението на програмите, Общинските съвети 
следва да приемат Наредби за овладяване популацията на безстопанствените кучета; 
       В чл.41 от ЗЗЖ е предвидено, че безстопанствените животни се настаняват приюти, 
регистрирани по реда на чл. 137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  за 
чиято дейност отговаря Кмета на населеното място.  
       В § 17 от ПР на ЗЗЖ е прието, че в срок до 31 декември 2015г. Общинските съвети и 
Кметовете на общини е необходимо да осигурят настаняването на безстопанствените 
животни в приютите по чл. 41, ал. 1 от ЗЗЖ; 

В тази връзка се налага приемането на Правилник, определящ дейността на приюта, 
организацията на работа, общите хигиенни и специфични изисквания при залавянето, 
транспортирането, настаняването и грижа за животните, ветеринарномедицинското 
обслужване, мероприятията по дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 
 Настоящото предложение за приемане на Правилник за дейността на приют за 
безстопанствени животни при Община Силистра е на основание чл.  41 от ЗЗЖ, във връзка с 
§ 17 от ПР на ЗЗЖ. 

 
ІІ. Цели, които  се поставят с приемане на предлагания Правилник:  
 

На територията на Община Силистра има увеличаващ се брой на скитащи 
безстопанствени кучета. Продължава да има и хора, които са пострадали от контакти с 
улични кучета. Големият брой бездомни кучета води до здравни рискове за хората. 
Бездомните кучета освен вредите, които причиняват чрез ухапване на хората, са и 
приносители на болести и зарази, които са опасни за здравето и живота на хората. 
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Вследствие на това от изключителна важност е предприемане на мерки за контролиране на 
популациите на безстопанствените кучета, като се гарантира здравето и безопасността на 
хората и градската среда. 

 Целта от дейността на Приюта е контрол, овладяване и намаляване числеността и 
популацията на безстопанствените животни, постигнато по хуманен начин чрез кастрация, 
обезпаразитяване, ваксиниране, регистрация, идентификация и връщане по местообитаване. 
Ограничаване и ликвидиране на заразни болести, които представляват опасност за здравето 
на хората и животните. 

 
ІІІ. Очаквани  резултати от дейността на Приюта: 
 

- Повишаване на безопасността на градската среда; 
- Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета, до изтеглянето им в 

приюта. 
- Намаляване на социалното напрежение. 
- Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни. 
- Постепенно намаляване на популацията на безстопанствените кучета, до изтеглянето 

им в приюти. 
- Преброяване на популацията на безстопанствените кучета. 
-  

 
ІV.Анализ на съответствие с правото на ЕС.  
 
            Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-
концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в 
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в 
правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на 
потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.  

В този смисъл предлаганият проект на Правилник е разработен в съответствие с 
Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска 
харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази 
материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗЗЖ и ЗВМД/ с тях. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 
АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия 
проект на Интернет страницата на Община Силистра да направят писмени 
предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани при 
Секретаря на Община Силистра или изпратени на електронен адрес: 
r.pavlov@silistra.bg 
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