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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет - Кубрат и 

Община Кубрат 

УВЕДОМЯВАТ: 

 Изготвен e проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Кубрат за периода 2021-2025 г. 

       Предложения и становища могат да бъдат депозирани  в деловодството на 

Общински съвет Кубрат или на е-mail: office@obskubrat.bg  до 30-дни  от датата на 

публикуване :15.01.2021г. в сайта на Общински съвет- Кубрат и Община Кубрат.   

 I. Мотивите за приемане на изменението и допълнението в Наредба № 22 за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Кубрат за периода 2021-2025 г. са следните: 

 1. Причини, които налагат приемането на  промени в Наредбата: 

 1.1 Приемането на Наредбата е в съответствие с нормативните изисквания на чл. 

40, ал. 5 от Закона за защита на животните, и способства за изпълнение на Програмата 

по чл. 40, ал. 3 от същия закон общинските съвети приемат наредби за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета. 

 1.2 Прилагането на Наредбата на територията на община Кубрат е водещо за 

постигане на основната цел – да следва мерките заложени в Програмата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат 2021–2025 

г., и за трайното решаване на проблема с популацията на безстопанствените кучета на 

територията на общината, които са в съответствие с нормативните изисквания, 

регламентиращи дейността. 

 

 2. Целите, които се поставят: 

 Да се спази действащото законодателство в Р. България. 



 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата:  

 Общински бюджет, Дарения, Проекти, Европейски фондове. 

 

 4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

 – Освобождаване на улиците на общината от бездомни кучета, за да се гарантира 

сигурността, здравето и живота на гражданите.  

 Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, 

съответства на нормативните изисквания, регламентиращи дейността. 

 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Наредбата е изготвена в съответствие с разпоредбите и целите на националното и 

европейското законодателство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ !!! 

 

 

 I. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Кубрат за периода 2021-2025 г., както следва: 

 

§ 1. Изменя чл. 2, както следва: 

 

Стар текст: „Регламентира изпълнението на Програмата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за периода 

2016-2020 година“. 

Нов текст: „Регламентира изпълнението на Програмата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за периода 

2021-2025 година“. 

           

§ 2. Изменя чл. 3, както следва: 

 

Стар текст: „Кметът на Община Кубрат организира мероприятия за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета, както и изпълнението на приета от Общински 

съвет – Кубрат: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Кубрат за периода 2016-2020 година“. 

 

Нов текст: „Кметът на Община Кубрат организира мероприятия за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета, както и изпълнението на приета от Общински 

съвет – Кубрат: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Кубрат за периода 2021-2025 година“. 

 

 § 3. Променя наименованието на Раздел IV - от „Намиране на собственик“ на 

„Намиране на стопани“. 

 

 § 4. Изменя чл. 19, ал. 1, както следва: 

 Стар текст: „С помощта на СНЦ ”Сдружение за развитие на туризма в региона 

на Тутракан” да се организират на кампании за осиновяване на безстопанствени кучета“. 

 Нов текст: „Лицата, пожелали да осиновят куче от приюта, подписват 

декларация, съгласно изискванията на чл. 124, ал. 1, т. 1 от Наредба № 41 за изискванията 

към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел 

търговия, към пансиони и приюти за животни, с която се задължават да се грижат добре 

за осиновеното куче, да осигуряват на кучето необходимата площ за отглеждане, да го 

регистрират в общината по местоживеене и в случай на промяна на адреса собственикът 

на животното трябва да уведоми писмено собственика на приюта“. 



 

 § 5. Изменя чл. 19, ал. 2, както следва: 

 Стар текст: „Лицата, пожелали да осиновят куче, могат да го направят след 

оформяне на съответните документи, в които се записват името и адреса на осиновителя, 

и данните на кучето“. 

 Нов текст: „Служители на приюта могат да придружават компетентните органи 

при проверки за спазване на обстоятелствата в декларацията по ал. 1“.  

 

 § 6. В чл. 19 се отменят следните алинеи - от ал. 3 до ал. 7. 

 

 § 7. Създава нов параграф - § 4 в Преходните и заключителни разпоредби, 

както следва: 

 Нов § 4 в ПЗР: „Разпоредбите относими към приюта, следва да се прилагат след 

въвеждане в експлоатация на същия.“ 

 

 § 8. Създава нов параграф - § 5 в Преходните и заключителни разпоредби, 

както следва: 

 § 5 в ПЗР: „Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 22 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Кубрат за периода 2021-2025 г. е приет с Решение №………. по Протокол 

№………../………2021г. на Общински съвет Кубрат и влиза в сила от момента на 

приемането й. 

 


