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ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на 

кучета на територията на община Черноочене 

 / приета с Решение № 65/ 22.12.2006 г. на ОбС – Черноочене , изм. с 

Решение 213/13.07.2018 г. на КАС / 

 

Институция: Община Черноочене 

Правно основание: чл. 133 във вр. с чл.178 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност 

Лице за въпроси: Неджатин Салим - директор на дирекция „Обща 

администрация” при Община Черноочене 

Телефон: 03691/ 6228 

 

I. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 

Съгласно изискванията на Конституцията на Република България, Закона за 

нормативните актове, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и Правилник за 

организацията и дейността,  Общински съвет – Черноочене е приел Наредба за 

регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на 

територията на община Черноочене. 

Разпоредбите на така приетата  Наредба за регистрация, стопанисване и 

контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община 

Черноочене се отнасят единствено и само за домашни любимци – кучета, като 

извън обхвата й са други видове домашни животни.  

Това обстоятелство налага Общински съвет - Черноочене да приеме 

предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на 

територията на община Черноочене. По този начин Наредба за регистрация, 

стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията 

на община Черноочене ще бъде в съответствие с разпоредбите на висшестоящите 

нормативни актове – Закон за защита на животните и Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, каквото е изискването на чл.8 от Закона за 

нормативните актове и ще повиши отговорността на гражданите при отглеждане 

на домашни животни – кучета и котки. 

В изпълнение на горното Кметът на община Черноочене възложи 

изработването на проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за 
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регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на 

територията на община Черноочене. 

Приемането на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за 

отглеждане на кучета на територията на община Черноочене  ще доведе до 

систематизиране на правни норми, като в него ще бъдат уредени обществените 

отношения свързани с отглеждане на домашни животни – кучета и котки, 

включително и овладяване на популацията на безстопанствените животни.  

 

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане 

на кучета на територията на община Черноочене са спазени и принципите на 

необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

 

Принцип на необходимост – необходимостта от приемането на проекта на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и 

контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община 

Черноочене, е обусловена от обстоятелството за повишаване на отговорността на 

гражданите при отглеждане на домашни животни – кучета и котки и привеждане 

на разпоредбите му в съответствие с разпоредбите на висшестоящите нормативни 

актове – Закон за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската 

дейност, както и уреждане на обществените отношения свързани с отглеждане на 

домашни животни – кучета и котки, включително и овладяване на популацията на 

безстопанствените животни.  

 

Принципът на обоснованост – обосновано е приемането на проекта на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и 

контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община 

Черноочене, тъй като  обществените отношения свързани с отглеждане на 

домашни животни – кучета и котки се уреждат от общинския съвет, чрез 

приемането на наредба.  

 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът на Наредба 

за изменение и допълнение на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на 

територията на община Черноочене с мотивите и предварителната оценка на 

въздействието на проекта за изменение и допълнение на Наредба за изменение и 

допълнение на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, 

стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията 



                  
                           

3 
 

на община Черноочене ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община 

Черноочене за становища и предложения от заинтересованите групи.  

 

Принципът на съгласуваност – предоставя се възможност на 

заинтересованите лица да направят възражения и/или предложения, относно 

предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на 

реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене, 

които задължително ще бъдат обсъдени преди приемането на проекта.  

 

 

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - проектът на 

Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане 

на кучета на територията на община Черноочене обезпечава задължението на 

общината да има такава Наредба. 

При изработване на Наредбата за изменение и допълнение на  Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на 

реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене е  

спазен чл.18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА. 

 

Прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на 

територията на община Черноочене не е свързана с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на общината.  

 

II. ЦЕЛИ 

Целите, които се поставят с предложения проект на  Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина 

за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене, основно се 

свеждат до повишаване отговорността на гражданите при отглеждане на домашни 

животни – кучета и котки. Също така сред целите на приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на 

реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене са 

привеждане на разпоредбите му в съответствие с разпоредбите на висшестоящите 

нормативни актове – Закон за защита на животните и Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, както и уреждане на обществените 

отношения свързани с отглеждане на домашни животни – кучета и котки, 

включително и овладяване на популацията на безстопанствените животни. 
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ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

 

1. Администрацията на община Черноочене, кметовете на кметства и 

кметските наместници. 

2. Гражданите на община Черноочене и всички трети лица, отглеждащи 

домашни животни – кучета и котки на територията на община Черноочене. 

 

III. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНАТА НАРЕДБА 

Предложеният проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на 

кучета на територията на община Черноочене следва да се разглежда в два 

възможни варианта - „Без намеса”, при който проектът за изменение и 

допълнение не се приема, и втори вариант - приемане на предложения проект за 

изменение и допълнение. 

Приемането на наредбата за изменение и допълнение изпълнява законово 

изискване на чл.9 от ЗМДТ във вр. с чл.8 от ЗНА, а именно общинският съвет да 

издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока 

степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение, поради което 

алтернативен вариант не е възможен. 

 

IV. РАЗХОДИ 

Не са необходими допълнителни финансови или други средства, както и 

ангажиране на допълнителен човешки ресурс за прилагането на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на 

реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене. 

 

V. НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА 

Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета 

на територията на община Черноочене не предвижда негативни икономически, 

социални и финансови въздействия за заинтересованите страни. 

Не се предвиждат рискове от приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина 

за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене. 

 

VII. ПОЛЗИ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА 

Ползи от приемането на проекта на  Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане 

на кучета на територията на община Черноочене са свързани, както с 

повишаване отговорността на гражданите при отглеждане на домашни животни 



                  
                           

5 
 

– кучета и котки, така и с овладяване и ограничаване на популацията на 

безстопанствените домашни животни – кучета и котки. 

Също така общината ще избегне евентуални съдебни спорове със 

заинтересованите страни. 

 

VIII. АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ, РЕГИСТРИ 

С предложения проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на 

кучета на територията на община Черноочене не се променя административната 

тежест за община Черноочене и не се налага преструктуриране на общинската 

администрация. 

 

IX. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 

НАРЕДБАТА 

Предложеният проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на 

кучета на територията на община Черноочене не попада в хипотезите на чл.20, 

ал.3 от Закона за нормативните актове, нито естеството й изисква прилагането 

на чл.20, ал.4 от Закона за нормативните актове, поради което не е необходимо 

изготвянето на цялостна оценка на въздействието на наредбата за изменение и 

допълнение. 

 

X. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НОРМАТИВНАТА УРЕДБА. СЪОТВЕТСТВИЕ С 

БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на 

кучета на територията на община Черноочене е синхронизиран с действащата 

редакция на Закон за защита на животните и Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и е в съответствие с Европейската харта за 

местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, и с 

приложимото европейско законодателство. 

  

XI. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и 

контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община 

Черноочене ще бъде публикуван за обществени консултации за срок от 30 дни на 

официалната интернет страница на община Черноочене. 

В посочения срок всички заинтересовани лица могат да правят писмени 

предложения по проекта и да изложат своите писмени становища и коментари на 
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следния e-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg или деловодството на Община 

Черноочене на адрес: с. Черноочене, ул. „Шеста“ №9, обл. Кърджали. 

При обществените консултации следва да намерят отговор следните 

въпроси: 

1. Ясни ли са предложените разпоредби? 

2. Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт? 

3. Други предложения и коментари извън зададените в проекта теми? 

Справката за отразените становища, предложения и коментари, получени в 

резултат на проведените обществени консултации, ще бъде публикувана на 

интернет страница на община Черноочене. 

 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните 

ефекти от предложения проект на  Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане 

на кучета на територията на община Черноочене. 

 

 

 

 

                                                          Изготвил:   ……………………………….……… 

                                                                             / Неджатин Салим - директор  

                                                                              дирекция  „Обща администрация“ / 


