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ОТ ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА – МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 

животните 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект 

на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните (ЗЗЖ). 

Анализът на получената информация за изпълнението на Общинските 

програми за овладяване на популацията от безстопанствени кучета на територията 

на страната показва, че се прилагат различни подходи, което не води до постигане 

на задоволителни резултати на национално ниво, а именно подобряване здравето и 

благосъстоянието на населението, намаляване броя на  безстопанствените животни и 

съответно намаляване на риска от възникване на зоонози.       

Във връзка с това е необходимо разработването на единна, национална 

стратегия за овладяване на популацията от безстопанствени кучета, по хуманен 

начин, без да се нарушават принципите заложени в сега действащият Закон за 

защита на животните.  



Необходимо е изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за защита на животните, в който да бъдат включени разпоредби и текстове 

във връзка с необходимостта от изготвяне на Национална програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на страната. 

В законопроекта се създава общо правно основание, според което 

Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните приема 

Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.  

Заложени са принципите, целите и рамката, с които трябва да бъде 

съобразена Националната програма, като по този начин се цели прилаганият от 

всички общини подход да бъде еднакъв. 

Очакваните резултати от прилагането на проекта на акт са свързани с 

успешното прилагане на Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета, което от своя страна ще доведе до постигане на 

здравословна среда на живот на населението, опазване на здравето на животните и 

спазване на принципите на хуманно отношение към тях.  

Предложеният законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена и приложена 

финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. С предвидените 

промени в Закона за защита на животните не се създават нови административни 

структури и не се увеличават разходите на съществуващите структури за неговото 

прилагане. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове законопроектът и 

докладът от министъра на земеделието и храните бяха публикувани на интернет 

страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени 

консултации с 14-дневен срок на заинтересованите лица за предложения и 

становища. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския 

съюз, поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на 

Европейския съюз. 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 

животните е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените 

целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

 

 

 



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да приеме приложения проект на Решение за одобряване на 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните. 

 

С уважение, 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

 

 

 

АГ/ПАВ  



 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

 М И Н И С Т Е Р С К И    С Ъ В Е Т 

Проект 

     
                                                                                                          

 

Р Е Ш Е Н И Е   № ………………… 

 

от …………… 2015 година 

 
 

ЗА одобряване на законопроект 

 

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т  

Р Е Ш И :  

 

1. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 

животните. 

 2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1. 

 3. Министърът на земеделието и храните да представи законопроекта по т. 1 в 

Народното събрание. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО БОРИСОВ 

 

И.Д ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

 ГЕОРГИ СТОЯНОВ  

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В МЗХ: 

    МАГДАЛЕНА ДАКОВА 

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

                                                                                                                                                                 СВЕТОСЛАВ КАЗАКОВ 

  



ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА 

ЖИВОТНИТЕ 

(обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм. бр. 80 от 2009 г., бр. 8 и бр. 92 от 2011 г. и бр.53 

от 2014 г.) 

Проект 

 

§ 1. Член 40 се изменя така:  

„Чл. 40 (1) Министерският съвет по предложение на министъра на 

земеделието и храните приема Национална програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България.  

(2) Министърът на земеделието и храните издава наредба за прилагане на 

националната програма по ал. 1 и за регламентиране на процедурите по нейното 

изпълнение, механизма на финансиране и отчетност. 

(3) Кметовете на общини организират изпълнението на националната 

програма и ежегодно до 1 март внасят отчет за нейното изпълнение пред 

изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. 

(4) Министърът на земеделието и храните ежегодно до 30 април внася за 

приемане от Министерския съвет отчет за изпълнението на националната програма. 

 (5) Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел, участват при изготвянето на националната 

програма и наредбата по ал. 2 както и на измененията и допълненията към тях.  

§ 2. Създават се чл. 40а и чл. 40б: 

„Чл. 40а. (1) Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България се основава на 

следните принципи: 

1. постигане на здравословна среда за гражданите на България и подобряване 

хуманното отношение към животните; 

2. управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по 

ефективен начин чрез масова кастрация; 

3. постоянно осиновяване на безстопанствените кучета; 

4. провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2. 

(2) Националната програма по ал. 1 съдържа: 

1. цели и задачи; 

2. оценка на състоянието и динамиката на популацията на безстопанствените 

кучета; 

3. мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените 

кучета чрез масова кастрация;; 

4. мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за 

животни, зоомагазините и домашната популация; 

5. ръководство, координация, контрол и изпълнители на програмата; 



6. управление и оценка на програмата, доклади и отчетност, уведомяване на 

обществеността; 

7. очаквани резултати; 

8. мониторинг на средата чрез индикатори за изпълнение; 

9. коригиращи действия при възникване на несъответствия; 

10. други мерки и дейности, свързани с тези по т. 1 – 9.  

 Чл. 40б. Изпълнението на дейностите по националната програма по чл. 40, 

ал. 1 се финансира със средства от държавния и общинския бюджет и с дарения от 

физически и юридически лица.“ 

§ 3. В чл. 41, ал. 1 думите „ал. 2 и 4“ се заменят с „ал. 3 и 5“. 

§ 4. Член 69 се изменя така: 

„Чл. 69. Когато кметът на община не изпълни задължение по чл. 40, ал. 3, му 

се налага глоба в размер от 1 000 до 2 000 лв., а при повторно нарушение - глобата 

е в двоен размер.“ 

§ 5. В преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 92 от 2011г.)  § 7 и 17  

се отменят. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 6. Програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета, 

приети от общинските съвети, се прилагат до приемането на Националната програма 

за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България.  

§ 7.  Националната програма по чл. 40, ал. 1 и наредбата по чл. 40, ал. 2 се 

приемат в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

     ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

   



МОТИВИ 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните 

 

 

Измененията и допълненията в Закона за защита на животните трябва да бъдат 

извършени във връзка с необходимостта от изготвянето на Национална програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета и поради следните конкретни 

причини: 

 

1. Анализът на получената информация за изпълнението на Общинските програми за 

овладяване на популацията от безстопанствени кучета на територията на страната 

показва, че се прилагат различни подходи, което не води до постигане на 

задоволителни резултати на национално ниво, а именно подобряване здравето и 

благосъстоянието на населението, намаляване броя на  безстопанствените животни 

и съответно намаляване на риска от възникване на зоонози. 

2. Във връзка с това е необходимо разработването на единна, национална стратегия 

за овладяване на популацията от безстопанствени кучета, по хуманен начин, без да 

се нарушават принципите заложени в сега действащият Закон за защита на 

животните.  

3. В законопроекта се създава общо правно основание, според което Министерски 

съвет по предложение на министъра на земеделието и храните приема Национална 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.  

4. Заложени са принципите, целите и рамката, с които трябва да бъде съобразена 

Националната програма, като по този начин се цели прилаганият от всички 

общини подход да бъде еднакъв. 

Изменението и допълнението на Закона за защита на животните е насочено към 

постигане на следните цели: 

 Създаване на общо правно основание, според което Министерски съвет по 

предложение на министъра на земеделието и храните приема Национална 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

 Навременно осигуряване на ясна и максимално опростена правна уредба. 

 

С прилагането на измененията и допълненията на Закона за защита на животните 

се очаква да бъдат постигнати следните резултати: 

1. Успешно прилагане на Национална програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета. 



2. Постигане на здравословна среда на живот на населението, опазване на здравето 

на животните и спазване на принципите на хуманно отношение към тях. 

 

Предложеният законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет, поради което е изготвена финансова обосновка съгласно чл. 35, 

ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. С предвидените промени в Закона за защита на животните не се създават 

нови административни структури и не се увеличават разходите на съществуващите 

структури за неговото прилагане. 

 

 

  

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

БОЙКО БОРИСОВ 

 

 

          


