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УВЕДОМЛЕНИЕ 

       На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, 

ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Кубрат и Община Кубрат 

УВЕДОМЯВАТ: 

 Приемане на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г. 

 Предложения и становища могат да бъдат депозирани  в деловодството на 

Общински съвет – Кубрат или на e-mail: office@obskubrat.bg до 14-дни, предвид 

сроковете заложени в чл.40, ал.4  и ал.5 от Закона за защита на животните /“ Кметовете на 

общини организират изпълнението на програмата …… и ежегодно до 1 март внасят отчет за 

изпълнението на програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните. Министърът на земеделието, храните и горите ежегодно до 30 април 

внася за приемане от Министерския съвет отчет за изпълнението на националната програма“/, 

от датата на публикуване: 09.03.2021г.   

 Мотиви за Приемане  на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г.: 

  1. Причини, налагащи приемането на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г.:  

В чл. 40, ал. 3 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 му. 

 2. Целите, които се поставят: 

Да се спази действащото законодателство в Р. България. 

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

Общински бюджет, Дарения, Проекти, Европейски фондове 

 4. Очаквани резултати: 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и план за действие 

на територията на община Кубрат, за периода 2021-2025 г., цели постигане на здравословна 

среда за гражданите, установяване на дългосрочни и ефективни мерки, които ще доведат до 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, в 

съответствие с §1, т.12 от Закона за защита на животните и с хуманно отношение към 

животните.   

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Програмата е изготвена в съответствие с разпоредбите и целите на националното и 

европейското законодателство. 


