
 
 
 
 

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА 41-ТО НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ  
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОТ 
XXIII ОБЩО СЪБРАНИЕ 

НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ 
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Ние, представителите на местните власти в България на своето Общо събрание на 7 юли 2011 
г.  
 като се основаваме на принципите на Европейската харта за местно самоуправление; 
 убедени в необходимостта от установяване на адекватна на общинските реалности 
нормативна среда 

категорично настояваме: 
За спешна промяна на Закона за защита на животните и преосмисляне на вменените на 
общините отговорности за преодоляване на популацията от безстопанствени кучета. 
От 31 януари 2008 г. е в сила Закона за защита на животните. Общините имахме тригодишен 
преходен период, за да разрешим проблема с уличните кучета с хуманни средства - кастрация, 
прибиране на животните в приюти и програми за осиновяване. За съжаление, този период 
съвпадна с периода на икономическата криза, който беше съпътстван с намаляване на 
държавните трансфери и загуба на собствени приходи в значителни размери. В тази ситуация 
голяма част от общините не успяха да организират изпълнението на програмите за овладяване 
на популацията на безстопанствените кучета. На 15 юни 2011 г. бе съставен и първият акт за 
административно нарушение на кмет във връзка с бездомните кучета. През месец март 
Министърът на земеделието и храните съобщи, че заради неспазване на законовите 
разпоредби, подобни санкции ще бъдат наложени и на кметовете на още осем общини. На 
практика, подобна заплаха съществува и за всеки един кмет на община. 
 

Предвид създалата се обстановка и в отговор на обществените потребности, ние 
представителите на общините считаме, че трябва да се извършат законови промени, 
съобразени с действителността в страната. С тях трябва да се разпределят отговорностите 
между всички институции, които могат да допринесат за решаване на проблемите. Тези 
отговорности трябва да бъдат финансово, организационно и методически осигурени от 
държавата. С промените е наложително да се преосмисли предназначението на приютите по 
посока използването им като средство за временно настаняване на  крайно нуждаещи се от 
грижи животни. За тази цел и в съответствие с предложенията на Омбудсмана на РБ трябва да 
се разработи и одобри Национална програма за овладяване на популациите от безстопанствени 
кучета, която да гарантира мерки за безстопанствените кучета, намиращи се на територията на 
всички общини и която ще ангажира отговорно компетентните институции, имащи отношения 
по темата. 
 

Ние, делегатите на XXІІІ Общо събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България сме убедени, че единствено обединените усилия на държавата, 
местните власти и неправителствените организации биха дали очаквания от 
обществото резултат. 

 

Боровец, 07.07.2011 г. 
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