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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Общинска Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Елена в съответствие с 

приетата с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България приета с Решение № 136/14.03.2019 г. на 

Министерски съвет, въвежда интегриран, цялостен, дългосрочен подход на национално 

ниво, целящ управление на съществуващите популации от безстопанствени животни. 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Елена е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал.4 от Закона за 

защита на животните. 

Причини, налагащи приемането на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета. 

На основание приетата с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019г. 

Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, се 

налага приемането на Програмата. 

В чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните е предвидено, че Общинските съвети е 

необходимо да приемат Програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

и да предвидят средства за изпълнението им.  

Целите, които се поставят с Програмата е да установи контрол върху популацията на 

безстопанствени и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността 

на градската среда и европейския имидж на общината. 
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Очаквани резултати. 

Очакваните резултати след приемане програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Елена: Намаляване до минимум 

рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни; 

Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета. Овладяване 

броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението “безстопанствени 

кучета”.   

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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 от Закона за защита на 

животните Общински съвет Елена 

Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Елена, в съответствие с приетата с Решение на Министерски 

съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета.  

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

Ангелина Йорданова, гл. инспектор „ОСВ“ 

21.03.2022 г., 10:30 ч. 

 

Съгласувал: 

Драгомир Цанев, гл. юрисконсулт; 

 


