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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от  Христо Божидаров Божинов – Зам.- кмет на Община Куклен 

 

     Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Куклен, приета с Решение № 220, взето на редовно заседание с Протокол № 27 от 

28.09.2012 г. на Общинския съвет Куклен; 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   

 Целта на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 21 за  

овладяване   популацията   на   безстопанствените   кучета  на територията на Община 

Куклен, приета с Решение № 220, взето на редовно заседание с Протокол № 27 от 

28.09.2012 г. на Общинския съвет Куклен,  е постигане на съответствие с разпоредбите 

на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската  дейност, 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за 

административните нарушения и наказания и Закона за нормативните актове.  

 

 МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за овладяване популацията на  

безстопанствените  кучета  на територията на Община Куклен, приета с Решение № 

220, взето на редовно заседание с Протокол № 27 от 28.09.2012 г. на Общинския съвет 

Куклен. 

 

 І.Причини, които налагат приемането на наредбата. 

   Причините за изготвяне и приемане на проекта на наредба за изменение и 

допълнение са необходимостта за привеждане на действащата наредба, приета с 

Решение № 220, взето на редовно заседание с Протокол № 27 от 28.09.2012 г. на 

Общинския съвет Куклен, в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.  

 

 Принцип на необходимост:  

   На територията на община Куклен действа Наредба № 21 за овладяване 

популацията на безстопанствените  кучета  на територията на Община Куклен, приета с 

Решение № 220, взето на редовно заседание с Протокол № 27 от 28.09.2012 г. на 

Общинския съвет Куклен. С оглед динамиката на действащото законодателство, което 

уреждат тези обществени отношения, следва наредбата да е в унисон с нормативни 

актове от по-висока степен, което налага нейното актуализиране с приемане на 

изменение и допълнение на нейните разпоредби. 

        

 Принцип на обоснованост:  

http://www.kuklen.org/


        Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Куклен, е 

съобразен с действащото законодателство, с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА. 

 

 Принцип на предвидимост и откритост:  

         Разпоредбите в проекта на наредбата са съобразени с постъпилия протест от 

Окръжна прокуратура Пловдив по преписка № 3997/2018 г. от 02.05.2018 г. и 

обсъждани и съгласувани  със заинтересованите страни на различни нива, като отделно 

проектът на наредбата с мотивите и частичната оценка на въздействието ще бъдат 

публикувани на официалния сайт на община Куклен и на Портала за обществени 

консултации за становище и предложения от заинтересованите лица, които могат да 

направят на следния електронен адрес: kmet@kuklen.org или в деловодството на 

Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43. 

 

 Принципът на съгласуваност:  

        Проектът на наредбата е изготвен, като са взети предвид всички предложения и 

мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от общинската 

администрация и всички заинтересовани страни и протеста от Окръжна прокуратура 

Пловдив по преписка № 3997/2018 г. от 02.05.2018 г. 

 

 Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност 

   В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички 

сектори на общинската администрация, като бяха взети предвид техните експертни 

мнения и становища, относно предложените изменения и допълнения. 

 

 II.Цел на наредбата 

    Целта на проекта е уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото 

законодателство, съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, който гласи, че  

всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно 

нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с 

местно значение. 

 

 III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата. 

    За прилагане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Куклен, няма да е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства. 

 

 IV. Очаквани резултати 

    Очаквани резултати са постигане на съответствие и уеднаквяване на Наредбата 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Куклен със Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската  

дейност, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за 

административните нарушения и наказания и Закона за нормативните актове. 

 

 V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

    Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за 

овладяване популацията  на безстопанствените кучета на територията на Община 

Куклен е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство.    

               



    В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена частична оценка на 

въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт. Проектът на подзаконовия 

нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Куклен и на 

Портала за обществени консултации на 30.07.2018 г. до 30.08.2018 г.  

 

 

 ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ:  

 Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3, чл. 15, чл. 19, чл. 26, чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от Административно процесуален кодекс, 

чл. 11 от Закона за защита на животните,  и чл. 175, ал. 2, и чл. 428 от Закона за 

ветеринарномедицинската  дейност; 

 

 ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ: 

  Актуализиране и прецизиране на разпоредбите на Наредбата, с която се уреждат 

обществени отношения от местно значение, при условията и в границите, определени 

от по-високите по-степен нормативни  актове – Закона за защита на животните, Закона 

за ветеринарномедицинската  дейност, Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Закона за административните нарушения и наказания и Закона за 

нормативните актове, което ще доведе до ясен регламент при реда и начина на 

придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на 

кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Куклен; 

 

  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

   

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за овладяване 

популацията   на   безстопанствените  кучета  на територията на Община Куклен, както 

следва: 

 

 § 1. Чл. 3 се отменя. 

 § 2. Чл. 4, ал. 1, т. 7, буква „е“ се отменя. 

 § 3. Чл. 23,  ал. 4 се  изменя и придобива следния вид:  

Чл. 23, ал. 4. Въз основа на съставените актове за установени административни 

нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на Община Куклен. 

 § 4. Чл. 24,  ал. 8 се  изменя и придобива следния вид: 

Чл. 24, ал. 8. За констатирани нарушения по чл. 13, ал. 1 от настоящата   наредба  на 

нарушителите се налага глоба в размер на 100 лева. 

 § 5. § 3 в Преходни и Заключителни разпоредби се допълва и придобива  

следния вид:  

§ 3. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21. ал. 2 от Закона за местното 

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

животните и във връзка със Закона за местните данъци и такси, чл. 178 от Закона за 

ветеринарномедицинска дейност, чл. 59. ал. 3, чл. 60, чл. 70, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

защита на животните. Измененията и допълненията на Наредбата се извършват по реда 

на приемането и в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 



 § 6. Създава се нов § 4 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния 

текст:  

§ 4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 21 за овладяване популацията 

на   безстопанствените  кучета  на територията на Община Куклен  е приета с Решение 

№ …………. от Протокол № ………… от ……………. година на Общински съвет 

Куклен и влиза в сила от деня на влизане в сила на решението за приемането й от 

Общински съвет Куклен. 

 

 

 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за овладяване 

популацията на   безстопанствените кучета на територията на Община Куклен влиза в 

сила от деня на влизането в сила на решението за приемането й от Общински съвет 

Куклен. 

 

 3. Възлага на Кмета на Община Куклен всички последващи действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

 

 Приложения: 

 1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за овладяване 

популацията  на   безстопанствените  кучета  на територията на Община Куклен; 

 2. Частична оценка на въздействието;  

 3. Протест от Окръжна прокуратура Пловдив по преписка № 3997/2018 г. от 

02.05.2018 г.; 

 4. Справка за постъпили становища и мнения. 

 

 

 

С уважение, 

 

ХРИСТО БОЖИНОВ                /п/ 

Зам.-кмет на Община Куклен 

 

Съгласували: 

 

Илия Димов                   /п/ 

Началник отдел „ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР” 

 

Стойна Згурова            /п/ 

Еколог в „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” 

 

 

Изготвили: 

 

Недялка Георгиева             /п/ 

Гл. юрисконсулт Община Куклен 

 

адв. Николай Чолаков                /п/ 

  


