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ДО  
Д-Р МАРИЯ СТОЙЧЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СИЛИСТРА 
 
 
 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

от 
 

 д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра 
 
 
 

Относно:  Допълнение на Наредбата за Опазване на обществения ред и 
чистотата в Община Силистра 

 
 

       УВАЖАЕМА Д-Р СТОЙЧЕВА, 
 

От началото на годината до настоящия момент в Община Силистра 
зачестяват жалби и сигнали от гражданите, касаещи популацията и битуването 
на безстопанствени кучета и котки на територията на града. Оплакванията в 
значителна степен са свързани с предоставяното на храна на безстопанствените 
животни пред входовете и прилежащите територии на жилищните сгради, 
търговски обекти, в това число и пред заведенията за увеселение и обществено 
хранене.  

При извършени проверки по адресата на жалбите  или сигналите е 
констатирано наличие на хранителни продукти пред жилищни сгради, от което 
може да се обоснове извод, че определени граждани предоставят хранителни 
отпадъци на безстопанствени животни, което от своя страна води до създаването 
на хранителни навици, териториалност и увеличаване на популацията, 
включително и предпоставя риска от разпространение на зарази, както по хората 
така и по животните. 

 
Във връзка с горното е налице необходимост от допълнение в 

Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра, с 
което да се администрират мерки по превенция на процесните деяния от 
гражданството, а именно: 
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Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал. 3 и чл. 
79 от Административно-процесуалния кодекс приема допълнение в Наредбата за 
опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра.  

 
2. Допълва в чл. 46, ал.1, т. 4 следния текст: „….., включително 

предлагането на храна и хранителни отпадъци на безстопанствени кучета и 
котки на обществени места”.  

 
 

 
С уважение, 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 
Съгласували: 
 
Йорданка Владимирова, За зам.-кмет „Финанси и икономика”, на основание 
Заповед № ЗК-1107/ 08.07.2014 г.  
 
Ростислав Павлов, Секретар 
 
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“ 
 
Изготвил: 
Валери Великов, Началник  отдел „Инспекторат” 
 

Било Става 
Чл.46, ал.1, т.4 „приютяването на 
бездомни кучета и котки във входовете 
и прилежащите територии на   
жилищните сгради”; 
 

 Чл.46, ал.1, т.4 (Доп. Решение – №………)  
„приютяването на бездомни кучета и 
котки във входовете и прилежащите 
територии на жилищните сгради, 
включително предлагането на храна и 
хранителни отпадъци на 
безстопанствени кучета и котки на 
обществени места”.  
 
 

 


