
 

 

     МОТИВИ 

  

  

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на 

кучета на територията на община Стамболово и отмяна на Наредба за регистриране и 

стопанисване на кучета на територията на община Стамболово. 

 

ПРИЧИНИТЕ за приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на 

кучета на територията на община Стамболово и отмяна на Наредба за регистриране и 

стопанисване на кучета на територията на община Стамболово са свързани с необходимостта 

от прецезиране на текстове засягащи регистрацията на кучетата, заплащането на годишна 

такса за притежаване на куче – домашен любимец, собственици освободени от такса 

съгласно чл. 116, ал.2 от ЗМДТ, сроковете за заплащане на таксата, лицата които имат  право 

да  съставят актове и издават наказателни постановления и административно наказателна 

отговорност за неспазване на определени задължения, като и Решение №708  от 18.10.2018 г. 

по Адм.дело №443/2018 г. на Административен съд – Хасково, с което са отменени членове 

от съществуващата Наредба. 

ЦЕЛИТЕ, които се поставят с промяната са: 

1. Текстовете на нормативният акт на Общински съвет Стамболово да отговарят на 

Закона за ветеринарномедицинската дейност / ЗВД /, Закона за защита на животните ЗЗЖ / и 

да не го допълват без това право да е изрично указано . 

2. Целта е да се намали административната тежест над гражданите, като бъде 

изключена  всякаква възможност текстове от наредбата  да се третират като противоречиви  

на ЗВД и ЗЗЖ и противоречащи на ЗМДТ и Конституцията на РБ. 

Отмяната на Наредба за регистриране и стопанисване на кучета на територията на 

община Стамболово може да бъде приета за целесъобразна по следните причини: 

- създаване на отношения за ползотворна работа между различните държавни органи 

и избягване на непрекъснатото оспорване на актове, вкл. и по съдебен път. 

Финансови и други средства за  прилагане на промяната в нормативната база  не са 

необходими. 

Очакваните резултати, включително финансовите от приемането на Наредба за 

придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стамболово са 

в няколко аспекта: 

1. ще бъдат сведени до минимум възможностите за оспорване на последващи 

заповеди, свързани с протестираните текстове; 

2. ще бъдат облекчени физическите и юридическите лица при регистрацията на 

кучетата – домашни любимци. 

3. ще се предотврати  възможността за противоречие между закон  и под- нормативен 

акт / в случая наредбата /. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, както и общоприетата 

практика показва, че се спазва общоприетия правен принцип за уреждане на въпроси и 

материя от орган на местната власт, когато това правомощие му е дадено от по- висш  

нормативен акт – в случая Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на 

животните и Закона за местните данъци и такси. 

Промяната ще бъде извършена в съответствие с правото на Европейския съюз, като 

бъдат спазени изискванията на форма, мотиви и публикуване на нормативния акт , като така 

се постига разбираемост, прозрачност и публичност.    

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от 

АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на 

Интернет страницата на Община Стамболово http://www.stambolovo.bg,  да направят 

предложения и да изразят становища по проекта. 


