
Приложение № 1  

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Община Исперих 

Нормативен акт – „Наредба за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета, 

регламентиране регистрацията  и 

стопанисването на домашни кучета на 

територията на община Исперих”. 

 Дата: 12.04.2018г. 

Контакт за въпроси: Гюлнур Мехмед – 

Юрисконсулт 
Телефон: 08431/20-06, вътр. 124. 

1. Дефиниране на проблема: През последните години се наблюдава значително 

нарастване броя на безстопанствените кучета на територията на община Исперих. Това 

води до рискове за здравето на гражданите, свързани с паразитни /инвазионни/, гъбични и 

инфекционни заболявания, преносители на които са безстопанствените кучета. 

Увеличаване на техния брой създава дискомфорт на населението, замърсяване на околната 

среда, икономическа неефективност и социално напрежение. 

Ето защо е необходимо да се регулира популацията на безстопанствените кучета, 

както и да се запознаят гражданите с изисквания при отглеждане на домашен любимец. 

 

Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

Общинската Наредба овладяване популацията на безстопанствените кучета, 

регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на 

община Исперих, регламентира реда за намаляване популацията на безстопанствените 

кучета чрез техния улов и обработка, както и чрез контрол върху регистрацията на 

домашните кучета, тяхното придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане. Наредба 

следва мерките, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Исперих”. 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. 

Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и 

др.). 

 

С приемането на изцяло нова Наредба ще се създадат  предпоставки  за  

синхронизиране на общинската наредба с националното законодателство в областта на  

защита на животните. 

 

 



1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

не 

2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и 

измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли 

целите на действащата стратегическа рамка? 

Наредбата цели установяването на ясни правила относно правата и задълженията на 

населението на община Исперих по отношение на отглеждането на кучета в собствените 

им имоти. Определянето на ясни правила цели защита на правата и интересите както на 

лицата, отглеждащи животните, така и на останалата част от населението на общината. 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Наредбата се прилага по отношение на: 

1. всички физически и юридически лица, които живеят постоянно или временно 

пребивават на територията на община Исперих. 

2. собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни сгради.  

3. управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за 

общо ползване части на сгради и прилежащите терени. 

4.  собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета; 

5. собствениците на имоти, които са обитавани и/или позволяват безпрепятствено 

преминаване на безстопанствени животни през техните имоти. 

6.  ръководителите на кастрационни центрове, приюти за животни. 

7.  практикуващите ветеринарни лекари на територията на община Исперих. 

8. организации за защита на животните, регистрирани по реда на ЗЮЛНСЦ, 

развиващи дейност на територията на община Исперих. 

 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички 

предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, 

държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие: Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока 

степен се прилага по-високият по степен акт. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта "без действие". 

5. Негативни въздействия: Не се очакват негативни въздействия. 

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от 

вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните 

заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои 

разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са 

значителни. 

6. Положителни въздействия:  

Правното регламентиране на реда и условията за отглеждане на кучета на 



територията на община Исперих цели установяването на ясни правила относно правата и 

задълженията на населението на община Исперих по отношение на отглеждането на 

кучета в собствените им имоти. Определянето на ясни правила цели защита на правата и 

интересите както на лицата, отглеждащи животните, така и на останалата част от 

населението на общината. Същевременно, с предписаните мерки за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета се очаква постигането на значителен напредък 

при ограничаване и овладяване на тяхната популация. 

 

 Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове: не са установени потенциални рискове. 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително 

възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

 Ще се повиши 

 Ще се намали 

Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и 

услуги? Не 

9. Създават ли се нови регистри? 

да 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

 Актът засяга пряко МСП 

 Актът не засяга МСП 

 Няма ефект 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

 Да 

 Не 

12. Обществени консултации:  Съгласно изискването на чл.26, ал.3 от ЗНА, 

проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Исперих, за 

предложения и становища. В 30-дневен срок (от 12.04.2018г. до 15.05.2018г.)  

заинтересованите лица могат да дадът предложения и становища по проекта на 

нормативния акт. Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат на e-

mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община 

Исперих и в деловодството на Общински съвет Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил 
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Левски“ №70. 

         Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на 

цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона 

за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 

видовете консултационни процедури. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 

 Да 

 Не 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност:  

Дата: 12.04.2018г. 

Подпис: /  / 

 


