
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  38 / 28.02.2022 год. 

 

       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация на  28.02. 2022 година /понеделник/ 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 17 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при 

следния: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ПО ОСМА ТОЧКА Докладна записка от Ферди Ахмедов – Зам. -  кмет на община Лозница относно: 

Приемане на Програма за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Лозница 2022-2027г 

………………………….……………………………………………………………....................................... 

Ферди Ахмедов  –  зам. Кмет на община Лозница., направи разяснение по внесената докладна записка.   

  

 След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,   в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

 

     

 

 Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 232 

28 Февруари 2022 год. 

 

      Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Лозница е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на 

животните и обхваща периода 2022-2027 г.  

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания поставени на 

България и останалите страни членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на популацията на 

безстопанствени кучета в населените места. 

 

МОТИВИ за приемането на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Лозница 2022-2027г:          

 1. Причини, които налагат приемането 

       Изискванията на чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните; 

  2. Описание на проблема 

      Наличието на голям брой безстопанствени кучета води до здравни рискове за хората. Те могат да 

бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, 

безстопанствените кучета създават дискомфорт на населението. 

   3. Цели 

- Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашните кучета, с което се 

гарантира здравето на хората, безопасността на средата за живеене и европейския имидж на България. 

- Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора 

и животни. 

- Развиване на чувство за отговорност при отглеждане на кучета 

         4. Финансови средства за изпълнение на план - програмата 

        Източници на финансиране: 

- Бюджет на Общинска администрация - Лозница; 

- Постъпления от такси, съгласно чл.175 от ЗВМД; 

- Дарения; 

- Финансиране на дейности по Програмата; 

         5. Задачи и очаквани резултати 

- Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на понятието "безстопанствени 

кучета"; 

- Повишаване чистотата на селищната среда;  

- Намаляване броя на пътно-транспортните произшествия, предизвикани от скитащи кучета. 

     Изготвеният проект за ,, Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Лозница 2022г. – 2027г.” е съобразен с изискванията на Закона за защита на 

животните, както и с постъпилите от заинтересованите страни предложения.  На основание чл. 26, 

ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община 

Лозница.  

     Въз основа на гореизложеното и с цел овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Лозница на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА чл. 26, ал.2, чл.28 от 

ЗНА, чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на 

животнитe  Общински съвет - Лозница                                                                                                                                            



 

РЕШИ : 

 

I. Приема ,, Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на Община Лозница 2022 – 2027г.“. 

    

  II. Възлага на Кмета на Община Лозница да предприеме последващите съгласно чл. 78, ал. 3 

от АПК действия.       

        Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител 

на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

        Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.    

              

 

Техн. Сътрудник:                                         Председател на ОбС:  

                         А. Дживгова                                                               И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на 07. 03. 2022 г.  

 

 

 


