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ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  
СИЛИСТРА 

 
 

М О Т И В И 
към проекта за изменение и допълнение на „Наредбата за придобиване, притежание и 
стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Силистра”  
 (съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 
 
І. Причини за предлаганите промени в наредбата  
 

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. 
 
ІІ. Цели, които се поставят : 
 

Синхронизиране на „Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на 
кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Силистра” със Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
 
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  
 
Проектът на изменение на „Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на 
кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Силистра” не изисква финансови и други средства. 
 
ІV. Очаквани резултати от прилагането: 
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Подобряване на контрола и събираемостта на приходи от такси, и пълноценното 
прилагане на Наредбата. 
 
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
 
Предлагания проект на Наредба е в съответствие и не нарушава основни права и 
принципи от правото на Европейския съюз, а допълнително регламентира 
екологичните изисквания съгласно Европейските регламенти, на които Р България се 
позовава. 
 
 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на 
заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по 
проекта. Последните могат да бъдат депозирани при Директор дирекция „Правна” в ст. 
110 на общинската администрация или изпращани на e-mail: nikolasss@abv.bg  
 
 
 
 
ВНАСЯ: 
д-р Юлиян Найденов 
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
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