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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СИЛИСТРА 

 

 

МОТИВИ 
 към  

Проект на 

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Силистра за периода 2021г. – 2025г. 

  
 

 

І. Причини,  налагащи приемането на Програмата: 

 

 

 

Разработването и приемането на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът с 

популацията на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за обществото, с 

многостранни измерения (хуманно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, 

икономически и екологични). В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на 

животните и Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България е вменено общините да разработват и прилагат 

Общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Силистра и план за действие са изготвени в изпълнение на чл. 40, 

ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и разпоредбите на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), както и изискванията, поставени на Република 

България и останалите страни-членки на Европейския съюз, по отношение на грижата и 

хуманното отношение към животните. За да се реши проблемът с бездомните кучета, на 

първо място е необходимо да се приложи единен метод във всички населени места на 

територията на община Силистра.  

 

 

ІІ. Цели, които  се поставят с приемане на предлаганата Програма:  

 

 1. ЦЕЛИ  

1.1. Генерална стратегическа цел  

Стратегическата цел винаги се отнася до крайното желано състояние в разглежданата 

област. В тази връзка, настоящата програма акцентира на следната стратегическа цел: 

„Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до 
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достигането на брой, гарантиращ от една страна безопасността и здравето на хората,  а от 

друга - комфорта на градската среда“. 

 1.2. Специфични стратегически цели 

На основата на анализа на средата и формулираната генерална стратегическа цел се 

разработва следващото ниво - специфичните стратегически цели. Най-общо казано, те 

определят конкретни и специфични резултати/промени в Общината.  

Формулираните по-долу цели са базирани върху приоритетите на Община Силистра в 

областта на овладяване популацията на безстопанствените кучета за следващите години. За 

постигане на главната стратегическа цел на Програмата са формулирани следните 

специфични стратегически цели: 

 Специфична цел 1: 

Прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Силистра, предвидени в българското 

законодателство. 

 Специфична цел 2: 

Прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и 

търговията с кучета, предвидени в българското законодателство. 

 Специфична цел 3: 

Повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната 

кастрация и регистрация. 

 

ІІІ. Очаквани  резултати от приемане на  Програмата: 

 

С прилагането на Общинската програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Силистра се очакват следните 

резултати: 

- Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху 

тяхната популация на територията на общината; 

- Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от 

безстопанствените кучета; 

- Увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при 

отглеждане на домашни кучета. 

- Повишаване безопасността на градската среда. 

 

ІV. Финансови и  други  средства, необходими  за  прилагането  на  новата   уредба:  

 

             Източниците за финансиране и материално обезпечаване на Програмата са: 

 1. Бюджета на Община Силистра. 

 2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. 

 3. Дарения от граждани, фирми и неправителствени организации. 
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 4. Международни програми и проекти. 

 5. Други източници на финансиране. 

 

V. 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 Програма 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 

 

 

 д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ, 

 Кмет на Община Силистра 

 
 


