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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. 

 

 

Вносител: Христо Божидаров Божинов – Зам.-кмет на Община 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:  

        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. 

http://www.kuklen.org/


 

 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 Наредбата 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. 

     

 

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/ 


