
Отчет за изпълнение на „Програма за овладяване на популацията 
на безстопанствените кучета на територията на община Брусарци за 
период от 2012 до 2015 година” 
 

Община Брусарци има приета от Общински съвет „Програма за овладяване 
на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Брусарци за период от 2012 до 2015 година” с Решение № 129 от Протокол № 
19/27.12.2012 г. При съставянето на програмата не са участвали Организации за 
защита на животните, регистрирани  по реда на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел. На територията на община Брусарци не е извършвано 
преброяване на популацията на бездомните кучета. Към настоящия момент 
популацията е стабилизирана и не се наблюдава увеличаване. С Решение № 91 
от Протокол № 12/31.07.2012 г. е приета от Общински съвет Брусарци „Наредба 
за регулиране на броя на безстопанствените кучета и котки и придобиване, 
притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на 
община Брусарци”. В края на календарната 2012 година чрез обяви е разгласено 
на населението на общината, че всеки собственик на куче е длъжен съгласно 
гореспоменатата наредба да го регистрира в кметството по местоживеене. 

На територията на община Брусарци няма приют регистриран по реда на чл. 
137, ал. 1 от ЗВМД. Общината среща затруднения при намирането на приют за 
безстопанствени кучета. Многократно са водени разговори и преговори за 
ползването на изградения на територията на община Монтана приют. На 
територията на община Брусарци няма нерегистирани приюти, които извършват 
дейност. 

Заплаща се такса за притежаване на куче по Закона за местните данъци и 
такси. Размера на таксата за 2012 година е 3 лв., регламентирана в Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Брусарци приета с Решение № 23/30.01.2012 г. на ОбС – 
Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 111/30.10.2012 г. През 2012 г. е 
заплатена такса за 4 бр. кучета от граждани на общината. В бюджета на 
общината за 2012 г. бяха заложени 1000 лв. за изпълнение на мерките на 
програмата. Предвиждат се нови 1000 лв., които да бъдат заложени в бюджет 
2013 година. 

Няма издадени актове и наказателни постановления във връзка с 
осъществяване на контрола по чл. 172, чл. 173 и чл. 177 от Закона за ветеринарно 
медицинската дейност. 
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 ст. експерт „Екология и земеделие” 


