
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А 

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

          Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА 

съобщава, че по повод образувано АД №164/2018 г. по описа на АдмС-Шумен, Общински 

съвет - Върбица, с Решение №4 от Протокол №5 от 30.05.2018 г.,  изменя и променя 

незаконосъобразните текстове от Наредбата за отглеждане на кучета и овладяване на 

популацията на безстопанствените животни на територията на Община Върбица, както 

следва: 

1. Отменя се т.6, в чл.9, ал.2; 

2. Изменя се чл.15, ал.2, както следва: 

         „Чл.15 ал.2. При  нарушение по предходната алинея, на виновните лица се  определя 

глоба в размер от 50 лв. до 500 лв.”; 

3. Изменя се чл.16, ал.4, както следва: 

„ Чл.16 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер 

на 100 лв.”; 

4. Изменя се чл.19, ал.2, както следва: 

„ Чл.19 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер 

на 100 лв.”; „ 

РЕШЕНИЕ:№4 

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.426, 426а и 428 от ЗВМД се изменя и променя Наредба 

за отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените животни на 

територията на Община Върбица, както следва: 

1. Отменя се т.6, в чл.9, ал.2; 

2. Изменя се чл.15, ал.2, както следва: 

         „Чл.15 ал.2. При  нарушение по предходната алинея, на виновните лица се  определя глоба в 

размер от 50 лв. до 500 лв.”; 

3. Изменя се чл.16, ал.4, както следва: 

„ Чл.16 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер на 100 лв.”; 

4. Изменя се чл.19, ал.2, както следва: 

„ Чл.19 ал.2. При  нарушение по ал.1, на виновните лица се  определя глоба  в размер на 100 лв.”; 

След влизане на решението в сила да се изпрати препис от решението по номера на делото 

№164/2018 г., заедно с наредбата във вида и преди настоящата промяна и протеста до 

Административен съд Шумен, като се поиска прекратяване на производството по делото. „ 

 

Кадир Хасан /П/                                                                                     дата: 08.06.2018 г. 

Председател на ОбС Върбица 
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