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Изх. № ..................... от ................... 2018 г. 
 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 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: Промяна в Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и 
овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Силистра. 

  
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 

В Закона за местните данъци и такси е регламентирано освобождаването от такса на 
собствениците на кучета, попадащи в хипотезата на чл. 175, ал. 2 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност  (ЗВМД). С две Наредби на Община Силистра, а именно 
„Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община 
Силистра” и „Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Силистра” са регламентирани 
категориите животни (кучета), освободени от заплащане на такси. 

Поради наличие на известно несъответствие на правните норми в подзаконовия акт - 
„Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Силистра” (Наредбата) с нормите на по-
висшестоящия ЗВМД, а именно чл. 175, ал. 2 от същия, се налага синхронизирането на чл. 10, ал. 2 
и чл. 56, ал. 1, т. 2 от Наредбата. 

 
Било:  Става: 
Чл. 10. (2) От такси се освобождават стопаните 
на: 

1. кучета на хора с увреждания; 
2. служебни кучета в организациите на 

бюджетна издръжка; 
3. кучета, използвани за опитни цели; 
4. кучета използвани от Български червен 

кръст; 
5. кастрирани кучета; 
6. ловни кучета; 
7. кучета с поставен микрочип – за 

годината, в която е поставен микрочипа. 

Чл. 10. (2) От такси се освобождават стопаните 
на: 
1. кучета на хора с увреждания; 
2. служебни кучета в организациите на 
бюджетна издръжка; 
3. кучета, използвани за опитни цели; 
4. кучета използвани от Български червен 
кръст; 
5. кастрирани кучета; 
6. (изм. с Решение № …. , взето с Протокол № 
…… от ……… на Общински съвет - Силистра) 
„кучета, които придружават или охраняват 
селскостопански животни, които се отглеждат 
в регистриран животновъден обект;  
7. (отм. с Решение № …. , взето с Протокол № 
…… от ……… на Общински съвет - 
Силистра). 
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Чл. 56. (1) т. 2: „При неплатена годишна такса 
за притежание на куче, след 31 март на 
текущата година се налага глоба от 30.00 лв.” 

Чл. 56, ал. 1, т. 2: (изм. с Решение № …. , взето 
с Протокол № …… от ……… на Общински 
съвет - Силистра): „При неплатена годишна 
такса за притежание на куче, след 31 март на 
текущата година, се налага санкция в размер на 
законната лихва върху размера на таксата за 
всеки просрочен ден, до окончателното й 
заплащане.” 

 
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Силистра да вземе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е :  

 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 116, ал. 2 от Закона 
за местните данъци и такси, променя чл. 10, ал. 2 и чл. 56, ал. 1, т. 2 от „Наредбата за придобиване, 
притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Силистра”, както следва: 

1. Изменя чл. 10, ал. 2, т. 6 от Наредбата, като заличава думите: „ловни кучета”, а 
вместо него включва: „кучета, които придружават или охраняват селскостопански 
животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.”. 

2. Отменя чл. 10, ал. 2, т. 7 от Наредбата. 
3. Изменя чл. 56, ал. 1, т. 2 от Наредбата, като заличава думите: „…. се налага глоба в 

от 30.00 лв.” се заменя с: „… се налага санкция в размер на законната лихва върху 
размера на таксата за всеки просрочен ден, до окончателното й заплащане.” 

 
  
 
 
 Внася: 
 д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ, 
 Кмет на Община Силистра 

  
 
 
Съгласували:  
Ростислав Павлов 
Секретар на Община Силистра  
 
 
д-р Мирослав Тодоров 
Зам.-кмет „Финанси и икономика” 
 
 
Изготвил: 
Николай Николов 
Директор дирекция „Правна”  
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