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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ШУМЕН

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 
от

проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - председател на 
Общински съвет Шумен

ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 9, ал. 2, т. 7  
и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен и 
за организацията на работа  и условията на отглеждане на кучета в общинските 
приюти за безстопанствени кучета.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общински съвет Шумен постъпи протест от Д. Шостак - прокурор при

Окръжна прокуратура с вх. № 61-01-180 от 19.04.2018 г., с искане да се отменят 
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 9, ал. 2, т. 7  и чл. 16, ал. 2 от 
Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Шумен и за организацията 
на работа  и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за 
безстопанствени кучета, поради противоречие с материалноправните 
разпоредби на нормативни актове от по-висока степен.  

Текстовете на горепосочените чл. 9, ал. 2  и чл. 16, ал. 2 от наредбата са 
следните:

Чл.9. (2) От такси се освобождават собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета;
7. кучета с поставен микрочип - за първата година от тяхното 

регистриране при ветеринарен лекар.



Чл. 16. (2) При нарушение по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, виновните се наказват с 
глоба в размер на 50 лева или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лева.

Според прокурор Д. Шостак разпоредбата на чл. 9, ал. 2, т. 7 от наредбата 
противоречи на чл. 175, ал. 2 от ЗВД, тъй като в наредбата са освободени от 
заплащане на такса кучета с поставен микрочип - за първата година от тяхното 
регистриране при ветеринарен лекар, а това не е така съгласно Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. Разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от наредбата 
противоречи на чл. 428 от  Закона за ветеринарномедицинската дейност, тъй 
като има разминаване в санкционните части на двете норми  /в наредбата е 
предвидено наказание глоба в размер на 50 лв., докато в закона е предвидена 
глоба в размер на 100 лв. за едно и също нарушение/. На основание чл. 186, ал. 
2, вр. чл. 185, вр. чл. 16, ал. 1, чл. 126, чл. 193, ал. 1 от АПК, вр. чл. 145, ал. 5 от 
ЗСВ, прокурор Шостак отправя искане за отменяне като незаконосъобразни 
разпоредбите на чл. 9, ал. 2, т. 7 и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за отглеждане на 
кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Шумен и за организацията на работа  и условията на 
отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета, поради 
противоречие с материалноправните разпоредби на нормативни актове от по-
висока степен.

С оглед на гореизложеното предлагам три варианта за

Р Е Ш Е Н И Е:

І-ви вариант:
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 9, ал. 2, т. 7  и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за 

отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Шумен и за организацията на работа  и 
условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени 
кучета.

ІІ-ри вариант:
ИЗМЕНЯ разпоредбите на чл. 9, ал. 2, т. 7  и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за 

отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Шумен и за организацията на работа  и 
условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени 
кучета, както следва: 

……………………………………………….……..



ІІІ-ти вариант:
ПОТВЪРЖДАВА разпоредбите на чл. 9, ал. 2, т. 7  и чл. 16, ал. 2 от 

Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Шумен и за организацията 
на работа  и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за 
безстопанствени кучета:

Чл.9. (2) От такси се освобождават собствениците на:
7. кучета с поставен микрочип - за първата година от тяхното 

регистриране при ветеринарен лекар.
Чл. 16. (2) При нарушение по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, виновните се наказват с 

глоба в размер на 50 лева или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лева.

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев
Председател на Общински съвет Шумен

Мотиви към 
предложение за изменение на 

Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Шумен и за 
организацията на работа  и условията на отглеждане на кучета в 

общинските приюти за безстопанствени кучета

1. Причини, които налагат приемането: Постъпил протест от Д. 
Шостак - прокурор при Окръжна прокуратура Шумен, срещу разпоредбите на 
чл. 9, ал. 2, т. 7  и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за отглеждане на кучета, за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Шумен и за организацията на работа  и условията на отглеждане на 
кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета;

2. Цели, които се поставят: синхронизиране на Наредбата за отглеждане 
на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Шумен и за организацията на работа  и условията на 
отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета, със 
Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
наредбата: Не са необходими финансови средства за прилагането на новата 
уредба;



4. Очаквани резултати от прилагането: съответствие на разпоредбите 
на чл. 9, ал. 2, т. 7 и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за отглеждане на кучета, за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Шумен и за организацията на работа  и условията на отглеждане на 
кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета, с изискванията на 
Закона за ветеринарномедицинската дейност;

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Промените 
не противоречат на правото на Европейския съюз.


