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Относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на 

територията на община Чирпан. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

     През последните години „проблемът“ с безстопанствените кучета се нареди като един от 

сериозните проблеми за повечето населени места в страната. Все още не може да се намери 

цялостно и трайно решение на проблема. Националната програма за овладяване на популацията 

на безстопанствните кучета на територията на Република България, въвежда интегриран, 

цялостен, дългосрочен подход на национално ниво, целящ управление на съществуващите 

популации от безстопанствени животни. Принципите, на които се основава Програмата, съгласно 

чл. 40а, ал. 1 от Закона за защита на животните са:  

- Постигане на здравословна среда за гражданите на Република България и подобряване 

хуманното отношение към животните;  

- Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен начин 

чрез масова кастрация.  

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 Чирпан 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).  

Успехът на програмата за овладяване популацията на бездомни кучета е в прилагане на 

комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, ветеринарните специалисти, 

природозащитните организации и гражданите са насочени в една обща посока –намиране на 

хуманно и съвременно решение на проблема. 

   В тази връзка предлагам на Вашето внимание следния 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 40, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), Общински съвет – Чирпан 

приема Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на 

територията на община Чирпан 2022-2025 г. 
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