
  
 

АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” –  ЮГ № 50 

ТЕЛ.:0336  / 62201,62139 ; ФАКС:0336 / 62872  

E-mail: obaparv@parvomai.bg 
http://www.parvomai.bg 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д 

от 

ХАМДИ МУСТАФА - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

Относно: Приемане на нова Наредба за придобиване, притежаване и 

отглеждане на домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и котки на територията на община Първомай. 

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата. 

 Действащата към настоящия момент Наредба за придобиване, притежаване, 

отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Първомай е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на 

животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, с Решение № 164 от 30.11.2012г. 

по Протокол №16 на Общинския съвет на община Първомай и влиза в сила от датата на 

приемането й. В последствие, с Решение № 87 на Общинския съвет на община Първомай, 

от 22.06.2016г. по Протокол № 11, е приета Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, 

което е последното и единствено изменение. 

Предвид измененията и допълненията на Закона за защита на животните, Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, както и на други законови и подзаконови нормативни 

актове, които уреждат областта, се налага отмяна на действащата общинска Наредба за 

придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Първомай и приемане 

на нова, за да се постигне нейната цялостна актуализация и осъвременяване.  

Приемането на изцяло нова Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на 

домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на безстопанствените 

кучета и котки на територията на община Първомай ще доведе до синхронизиране на 

общинския поднормативен акт с актуалното законодателство на Република България в 

сферата на защита на животните и добри практики при отглеждането на домашни животни 

– компаньони, облекчение на населението при процедурите за регистрация, както и 

отпадане на излишна административна тежест. При разработване на Наредбата са спазени 

принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

стабилност и пропорционалност. 

2. Цел и резултати:   

С приемането на изцяло нова Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на 
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домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на безстопанствените 

кучета и котки на територията на община Първомай, се цели:  

- Привеждането на общинския подзаконов акт в съответствие с нормативни актове от 

по-висок ранг; 

- Облекчение на процедурата за населението на община Първомай чрез предвиждане 

на възможност за подаване на документи за регистрация, промяна на адрес/населено място 

и закриване на регистрация на домашен любимец чрез кметствата в населените места на 

територията на общината; 

- Отмяна на несъответстващи текстове на отпаднали вече изисквания, както и такива, 

създаващи неяснота;  

- Регламентиране на възможността за отглеждане или обгрижване върнати по местата 

безстопанствени кучета от граждани и организации;  

- По-добър и обхватен контрол върху популациите на домашните животни и 

възможност за ясна проследимост на събитията; 

- Регламентиране на възможностите за овладяване популацията на безстопаствените 

животни на територията на общината. 

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

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови средства.  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива: 

 Очакваните резултати с приемането на нова Наредба за придобиване, притежаване и 

отглеждане на домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и котки на територията на община Първомай, са от една страна - 

издаване на подзаконов нормативен акт, съобразен с последните изменения в нормативните 

актове от по-висок ранг, а от друга страна облекчение на реда и административната 

процедура за подаване на документи за регистрация, промяна на адрес/населено място и 

закриване на регистрация на домашен любимец, предвиждане на възможност за отглеждане 

или обгрижване на върнати по местата безстопанствени кучета от граждани и организации, 

както,по-добър и обхватен контрол върху популациите на домашните животни и 

възможност за ясна проследимост на събитията и регламентиране на възможностите за 

овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на общината. 

 

 

 

ХАМДИ МУСТАФА 

Заместник-кмет на Община Първомай 

 

 

 
 


