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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 212 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

30.03.2021 г. с Протокол № 21 
 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствени кучета на територията на община Николаево за периода 2021 – 2024 г. 

и План за действие за овладяване популацията от безстопанствени кучета на 

територията на община Николаево, неразделна част от Програмата 

Мотиви: 

Съгласно чл.40, ал. 3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), Общинските 

съвети приемат програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и 

план за действие на съответната Община в изпълнение на Национална програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 

България, приета на 19.03.2019 г. 

Срокът на приетата с Решение № 194, по Протокол № 28 от 31.10.2017 г. 

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Николаево, изтече на 31.12.2020 г. Това налага приемането на актуална 

Програма с нов срок на действие, съобразена с изискванията и плана за действие на 

Националната програма за овладяване популация на бездомните кучета на територията 

на Република България. 

Наличието на голям брой безстопанствени кучета e проблем за цялата страна и 

община Николаево не прави изключение, което води до здравни рискове за хората. 

Кучетата могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, 

бруцелоза, микроспория. 

Основната цел в предлаганата Програма е в срок до 31.12.2024 г. да се постигне 

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

гарантира здравето на хората, безопасността на средата за живеене и европейския 

имидж на България, без да се нарушават изискванията по Закона за защита на 

животните (ЗЗЖ) за хуманно отношение към животните. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, от ЗМСМА и чл. 40, ал. 

3 от ЗЗЖ, Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет - Николаево приема Програма за овладяване популацията на 

безстопанствени кучета на територията на община Николаево за периода 2021 – 2024 г. 

 

 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ        /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 


