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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от ИВАН СТАНЧЕВ – Председател на Общински съвет - Чирпан 

                                                   

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за 

придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Чирпан 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

Предлагаме на Вашето внимание за приемане проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Чирпан 

 

1. Причини, налагащи приемане на Наредба за изменение и допълнение на  

Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чирпан. 

 

Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чирпан е приета с 

решение № 425 / 31.07.2018 г. на Общински съвет – Чирпан 2008 г. и не е 

актуализирана от тогава. След приемането на наредбата в Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и в Закона за защита на животните  са приети 

текстове, които следва да бъдат инкорпорирани в местната наредба.  

 

2. Цели, които се поставят.  

 

 Актуализиране на подзаконовата нормативна база, уреждаща 

обществените отношения във връзка с придобиването, притежаването и 

отглеждането на кучета и овладяването на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Чирпан; 

 Привеждане на местната наредба в съответствие със Закона за защита на 

животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност 

 

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

 

За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на  Наредба № 4 за 

придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Чирпан не са необходими 

допълнителни финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община 

Чирпан.  

 

 



4. Очаквани резултати от прилагането: 

 

 текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на 

Общински съвет – Чирпан; 

 синхронизиране на местната наредба в нормативните актове от по-висока 

степен. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

              Настоящият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на  

Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чирпан е 

подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския 

съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  

 

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът за 

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, 

притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Чирпан е публикуван на 17.08.2021 г., на интернет 

страницата на Община Чирпан, раздел „Общински съвет”, подраздел „Проекти на 

наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл.26, ал.4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството и на 

електронния адрес на Общински съвет – Чирпан не са постъпили писмени предложения 

за изменения на предложения проект на приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Чирпан. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 

Институция: ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

Нормативен акт: Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на 

кучета и овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Чирпан. 

1. Дефиниране на проблема: 

 

Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чирпан е приета с 

решение № 425 / 31.07.2018 г. на Общински съвет – Чирпан и не е актуализирана от 

тогава. След приемането на наредбата в Закона за ветеринарномедицинската дейност и 



в Закона за защита на животните са приети текстове, които следва да бъдат 

инкорпорирани в местната наредба.  

 

 

2. Обстоятелства, налагащи приемане на Наредба за изменение и допълнение 

на  Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и 

овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Чирпан. 

 Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чирпан е приета с 

решение № 425 / 31.07.2018 г. на Общински съвет – Чирпан и не е актуализирана от 

тогава. След приемането на наредбата в Закона за ветеринарномедицинската дейност и 

в Закона за защита на животните са приети текстове, които следва да бъдат 

инкорпорирани в местната наредба.  

 

3. Съответствие със законодателството от по-висок ранг. 

 

Текстовете на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 за 

придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Чирпан са изцяло съобразени с 

действащото законодателство на Р България. 

 

 

4. Цели и очаквани резултати: 

 

Очакван резултат от приемането на предложения проект е постигане на 

съответствие на подзаконовата нормативна уредба в Община Чирпан с разпоредбите на 

законодателството от по-висок ранг – привеждане на местната наредба в съответствие 

със Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 

 

5. Идентифициране на заинтересованите страни. 

 

Гражданите, които желаят да придобият, притежават и / или отглеждат едно или 

повече кучета, на територията на Община Чирпан. 

 

 

На основание гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност, чл.34 от Закона за защита на животните и при спазване на разпоредбите на 

чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, притежаване и 



отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Чирпан, както следва: 

 

§ 1. В чл.10, ал.2 се създава нова т.7 със следния текст: „ловни кучета, 

собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на 

дивеча.” 

§ 2. В чл.15, ал.5 се изменя и придобива следната редакция:  

 

„Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда-етажна 

собственост, на площ по-малка от:  

1. за куче:  

а) от малки породи до 10 кг-6 кв. м;  

б) за средни породи до 25 кг-минимум 8 кв.м; 

в) за големи породи над 25 кг-минимум 10 кв. м;  

2. за котка-минимум 6 кв. м.  

Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.” 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

ИВАН СТАНЧЕВ 

Председател на Общински съвет –Чирпан  

 

 

 

 

Съгласувал : 

Димитър Славов 

Юрисконсулт  
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