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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 126 
 

 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 06.06.2013  Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 

  По Докладна записка с вх.№ 118/09.05.2013 г.  от Веселин Личев – 

Кмет на Община Сопот 

Относно: Отмяна на Наредба за отглеждане и регистрация на кучета, 

приета с Решение №77, взето с Протокол № 13 от 10.06.2004г. и изменена с 

Решение №145, Протокол №17 от 19.03.2009г. и приемане на нова Наредба 

за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Сопот. 

 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл. 21, ал.1 т.23 и ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 5 от Закона 

за защита на животните,  прие следното  
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Отменя Наредба за отглеждане и регистрация на кучета, приета с Решение 

№ 77, взето с Протокол № 13 от 10.06.2004 г. 

 

    2. Приема Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - 

домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Сопот.  
         

 

      МОТИВИ: Настоящето решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т.23 и  ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  /ЗМСМА/, във връзка с 

чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните и като взе в предвид ангажимента на местната 

власт да създаде нормативен акт, уреждащ отношенията между различните субекти, 

свързани с придобиването, притежаването, отглеждането на кучета - домашни любимци и 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сопот 
 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  12 

 Гласували                - 12 
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„За”                          - 12 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
 

 

 

 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


