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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

30-дневен срок, считано от 25.02.2022г., Община Първомай, чрез настоящото публикуване 

на интернет страницата на общината, предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите становища, предложения и възражения по проекта на Наредба за 

придобиване, притежаване и отглеждане на домашни любимци/животни компаньони и 

овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на 

община Първомай.  Мотивирани мнения, предложения и становища се приемат на 

официалния имейл на Община Първомай - obaparv@parvomai.bg или в деловодството на 

Община Първомай, гр.Първомай, ул.„Братя Миладинови - юг” № 50. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 

към проекта на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни 

любимци/животни компаньони и овладяване популацията на безстопанствените кучета и 

котки на територията на община Първомай, прилагаме съответните мотиви, както следва:  

 

МОТИВИ  

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ 

ЛЮБИМЦИ/ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА 

НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

I.  Обосновка и конкретна необходимост от приемане на Наредба за 

придобиване, притежаване и отглеждане на домашни любимци/животни компаньони 

и овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на 

община Първомай: 

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 
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популацията на безстопанствените кучета на територията на община Първомай и приемане 

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

  За целта, със Заповед №РД-15-271/27.04.2021г., изм. със Заповед №РД-15-

830/21.12.2021г. на Кмета на Община Първомай е назначена комисия, включваща в 

състава си служители от Общинска администрация – Първомай и представители на 

Общинския съвет на община Първомай, имаща за задача изготвяне на проект 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, което 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 и овладяване на популацията на безстопанствените животни.  

1. Причини, които налагат 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 

- Необходимост от актуализация на поднормативния акт и привеждането му в 

съответствие с актуалните регламенти на Закона за защита на животните, Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, останалите законови и подзаконови нормативни 

актове, които уреждат областта и Закона за местните данъци и такси. Облекчение на 

населението за процедурите при регистрация, както и необходимостта от отпадане на 

излишна административна тежест. При разработване на Наредбата са спазени принципите 

на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, стабилност и 

пропорционалност.  

 

2. Цели на Наредбата 

- Привеждането в съответствие с нормативни актове от по-висок ранг; 

- Облекчение на процедурата за населението на община Първомай за извършване на 

регистрация, пререгистрация и закриване на регистрация на домашен любимец по 

местоживеене и възможността за подаване на документи чрез кметствата на територията 

на общината; 

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

създаващи неяснота;  

- Извършен е анализ на средата и характеристиката на различните урбанизирани 

територии от Общината, като са предвидени потенциалните рискове, но и мерките за 

постигане на положителен ефект от приемането на актуална наредба.  

 

3. Финансови средства 

- За приемането на нова общинска Наредба за придобиване, притежаване и 

отглеждане на домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и котки на територията на община Първомай не е необходимо 

разходването на средства. 

 

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

такива: 
- Облекчаване на служителите в администрацията, изпълняващи дейности по 

контрол, координация и административно обслужване по отношение на Наредбата; 

- Облекчаване на жителите от отдалечените населени места при процедурата за 

регистрация на домашни любимци, както и при вписване на промени и закриване на 

регистрация и възможност за обслужване по местоживеене в съответното кметство или 

наместничество; 

- Възможност за отглеждане или обгрижване на 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. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

- Предлаганите промени не противоречат на текстове от действащото 

законодателство на Република България, както и на Европейското законодателство.  

6. Фактически основания: 

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

и овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на община 

Първомай не е предвидена възможността за подаване на декларация за притежание на 

куче по населено място, както и такава за промяна в обстоятелствата.  

Продаването на декларациите в съответното  кметство (когато е приложимо) 

значително ще облекчат, лицата отглеждащи домашни любимци – кучета и съответно 

задължението им за регистрация; 

В глава VI „Домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели” от Закона 

за ветеринарномедицинската дейност има изменения и допълнение регламенти, които не 

са отразени в старата наредба. Същите изменения засягат и регламентите в Закона за 

защита на животните, като те биват неразделна връзка с тях.  

Липса на регламенти при отглеждане или обгрижване на безстопанствени кучета. 

 

Приложение: Проект за Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на 

домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и котки на територията на община Първомай. 

 

 

 

 

 

ХАМДИ МУСТАФА 

Заместник-кмет на Община Първомай 

 


