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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
От 

ГРОЗДАН ИВАНОВ- ЗА  КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
/Съгласно заповед № З- 455 от 11.06.2021 г./ 

 
 

ОТНОСНО: ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
СТРАЛДЖА 2021-2025 Г. 

 
 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 
Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Стралджа е изготвена в изпълнение на чл. 40, 
ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните и обхваща периода 
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. 

Намаляване на популацията на безстопанствените кучета, чрез 
прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, 
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 анализ на съществуващото състояние и специфичните местни 
условия и нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията на 
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 социализирани кучета, които се поемат за обгрижване от страна на 
граждани, организации и общини. 



 
Основните задачи на програмата са: 

1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на 
явлението "безстопанствени кучета". 

2. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.  
      3.Регистрация на домашните кучета и популяризирането на ползите от 
кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и 
предотвратяване на евентуалното им изоставяне. 
      4. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни 
заболявания, които касаят хора и животни. 

 
 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, 
в изпълнение на чл. 40, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на 
животните, предлагам на Вашето внимание следното 

 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Общински съвет Стралджа приема Програмата за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Стралджа 
2021-2025 г. и плана за действие към нея. 

 
 

 
 
Вносител: /п/ 
Гроздан Иванов 
За кмет на община Стралджа 
/Съгласно заповед № З- 455 от 11.06.2021 г./  
 
 
 

 


