Обобщена справка за постъпилите предложения и становища за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предотавяни от Столична община
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Становище, предложение, коментар
Уважаеми
господа,
крайно време е да се приемат и прилагат с пълна сила
адекватни мерки срещу безконтролното развъждане и
безотговорното стопанисване на кучета в България. Вие в
столицата щом не можете да решение на проблема, какво
остава за малките и бедни общини в провинцията?!?
Как можахте за всички други домашни животни (прасета,
овце, крави, биволи и др.) да наложите правила, да ги вкарате
в регистър, всяко от тях да има ушна марка и да се знае кое
чие
е,
а
за
кучетата
да
не
може??????
Молим ви, намерете начина!
Уважаеми господа,
крайно време е да се приемат и приложат с пълна сила
адекватни мерки срещу безконтролното развъждане и
безотговорното стопанисване на кучета в България!
Вие в столицата щом не можете и не успявате да намерите
решение на проблема какво остава за малките и бедни
Общини в провинцията!?!
Как още преди години за всички други домашни и
селскостопански животни, като прасета,крави, кози, овце,
биволи и др. можаха да се наложат правила, да се вкарат в
регистър, всяко от тях да има марка и да се знае кое,къде и
чие е, а за кучетата да не може?!?
Молим ви, намерете начина и дайте пример за добра и
работеща практика!
Категорично подкрепям и смятам, челипсата на контрол при
размножаването води до тежките случаи с изхвърлени
животни, болни, изтормозени и нещастни. Успех!
Да се въведе такава такса е крайно наложително, което ще е

Приема се/ не е приема. Мотиви
Приема се от вносителя.

Приема се от вносителя.

Приема се от вносителя.
Приема се от вносителя. По отношение
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една първа, малка стъпка с която СО все пак ще демонстрира
някаква ангажираност по проблема с бездомните животни.
Липсата на такава такса, несъбирането й говори единствено за
това, че проблемът умишлено не се решава.
Също така смятам, че таксата трябва да касае и домашните
котки. Както и да се приема, че всеки собственик отглеждащ
некастрирани куче или котка подлежи на тази такса, защото
животното е годно за разплод и е възможно да даде
потомство, дори и нежелано такова.

Радмила Савова

Напълно подкрепям инициативата такса да се събира, въпреки
че предложената сума от 300 лв. е малка на фона на проблема,
който въпросното развъждане създава от една страна за
самите животни и условията им на отглеждане и развъждане и
от друга страна, на съседите, живеещи в непосредствена
близост до подобни импровизирани развъдници.
…………………………………………………………….............
(конкретен сигнал, който по желание на подателя, остава
анонимен) Така че Ви пиша най-вече с цел да подкрепя всеки
опит да се урегулира въпросът на по-високо ниво и да се
заяви решимост да се прилагат по-стриктно някакви правила в
София относно отглеждането на домашни кучета. Първото ми
наблюдение като потърпевш, е че предложената сума от 300

на домашните котки, чл. 35, ал. 5 от
ЗЗЖ гласи „Собственикът на куче,
който го отглежда с цел развъждане, се
регистрира по чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и
заплаща в общината такса.“
Наистина, законодателят, след като е
развил мерките за овладяване на
популацията от безстопанствени
кучета, предвижда в чл. 56. (1) „В
случаите на увеличена популация от
безстопанствени котки се прилагат
разпоредбите на
чл. 40 - 47, чл. 51, 52 и чл. 54.“
За съжаление, чл. 35 не е включен към
приложимите към котките разпоредби.
Вносителят е съгласен с Вашето
мнение, което може да се приложи на
следващ етап чрез законодателна
инициатива.
Приема се от вносителя. Конкретният
размер на таксата от 300 лв е
предложен на база на приетата от
Столичния общински съвет (Решение
№379, по Протокол №92 от
23.06.2011), но в последствие отменена
от съда „Наредба за придобиване,
притежаване и отглеждане на домашни
любимци (кучета и котки) на
територията на Столична община“. На
сегашния състав на общинския съвет от
вносителя ще бъде предложена поголяма такса, събразно Вашето
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лв. е много ниска на фона на цените, на които продават
например чихуахуа.Неудобството за съседите и самите
животни да бъдат развъждани в жилищни кооперации, вместо
в специално обособени развъдници, мисля,че също е
очевидно за всички.
Заставам зад предложението за допълнение в Наредбата за
местни такси на София. Става въпрос за 300 лв на година за
собственици на кучета, които ги размножават поне веднъж
годишно. Предложението е публикувано от Марта Георгиева
за обществено обсъждане.
Смятам, че увеличението на таксата за за собственици на
кучета, които ги размножават поне веднъж годишно да се
промени на 300 лв. е адекватно и много рационално. Това
надявам се ще мотивира стопаните на кучета д абъдат поотговорни. Също така се надявам по този начин индиректно
да се намали броя на бездомните животни.
Здравейте, не 300лв., а поне 1300лв. трябва да е тази такса.
Ако разгледате публикации само в една фейсбук група за
конкретна порода куче,ще забележите, че през два-три дена се
търсят женски или мъжки за разплод. След това ги продават
за най-малко 130лв.( абсолютно безконтролно кой ги купува и
с каква цел ), това в огромна степен допринася постоянно да
се изхвърлят животни на улицата. Лично мое мнение е, че
трябва сериозно да се обсъди закон за задължителна
кастрация.

предложение и новите социалноикономически условия.

Приема се от вносителя.

Приема се от вносителя.

Приема се от вносителя. Конкретният
размер на таксата от 300 лв е
предложен на база на приетата от
Столичния общински съвет (Решение
№379, по Протокол №92 от
23.06.2011), но в последствие отменена
от съда „Наредба за придобиване,
притежаване и отглеждане на домашни
любимци (кучета и котки) на
територията наСтолична община“. На
сегашния състав на общинския съвет от
вносителя ще бъде предложена поголяма такса, събразно Вашето
предложение и новите социалноикономически условия.
Едва ли е необходимо да споменавам проблемите относно Приема се от вносителя.
безотговорните собственици на домашни животни. Едва ли
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Анна Атанасова

има отговорен човек, според когото не е необходимо (и
крайно време!) да се предприеме контрол върху домашните
кучета, мерки срещу причините за разпространение на
бездомни кучета.
Като важна, необходима и наложителна стъпка в тази насока
намирам, че собствениците на кучета, които ги размножават
поне веднъж годишно, трябва да се облагат с данък, а данъкът
да се събира.
Затова подкрепям предложението за допълнение в Наредбата
за местни такси на София, внесено от общински съветник гжа Марта Георгиева с доклад с рег. № СОА20-ВК669079/29.10.2020.
Изразявам подкрепата си за предложената Наредба за Приема се от вносителя.
изменение и допълнение на Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община.
Проблемът с нерегламентираното и неконтролирано
развъждане на домашни кучета е огромен и води до
непрестанно увеличение на бездомните кучета. Малка част от
отглежданите кучета са регистрирани в общините, още помалка част са кастрирани. Много стопани развъждат кучетата
си безразборно с цел продажба, а ако това не се получи
изхвърлят нежеланите поколения на улицата. Много от тези
кученца умират прегазени, отровени или пребити, успелите да
оцелеят често са тормозени и нежелани. Доброволческите
приюти са препълнени, а общината е абдикирала.
Смятам, че е редно да се задейства поне това средство като
опит за контролиране на безразборното развъждане. В Закона
за защита на животните е заложена общинска такса за
стопаните, които развъждат кучетата си поне веднъж
годишно. Такива стопани има в изобилие. Нека такава такса
бъде отразена в Наредбата за местни такси и нека събирането
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Лозинка
Бакалска –
фондация „Еври
Дог Метърс“

й да бъде добре контролирано. Трябва да има проследяване на
всички домашни кучета, те подлежат на задължителна
регистрация. Нека собствениците, които не кастрират и
развъждат да бъдат задължени да плащат съответните такси за притежание на некастрирано куче и за развъждане.
Като член на управителния съвет на фондация "Еври Дог
Метърс", аз, Лозинка Бакалска, смятам, че 300 лева на година
за собственици на кучета, които ги размножават е малка
сума.
За София, а и за цялата страна въобще тази сума трябва да
възлиза поне на 2 000 лева годишно, защото тези хора
продават с огромна печалба поколението и кучетата за
разплод са отглеждани в условия, които са категорично в
разрез на посочените в ЗЗЖ.
В нито една страна от Европейският съюз данъците за
собственици на кучета, които ги развъждат са толкова малки
както в България. Огромни суми не влизат в Общинския и
Държавния бюджет поради това недомислие.

Приема се от вносителя. Конкретният
размер на таксата от 300 лв е
предложен на база на приетата от
Столичния общински съвет (Решение
№379, по Протокол №92 от
23.06.2011), но в последствие отменена
от съда „Наредба за придобиване,
притежаване и отглеждане на домашни
любимци (кучета и котки) на
територията на Столична община“. На
сегашния състав на общинския съвет от
вносителя ще бъде предложена поголяма такса, събразно Вашето
предложение и новите социалноикономически условия.

Липсата на поне 2 000 лева годишна такса за собственици на
кучета, които ги развъждат е и причината за нерешаването
окончателно на проблема с уличната популация, тъй като т.
нар. развъждачи изхвърлят непотребните кучета, или тези,
които "не са се получили" поради кръстосване на брат със
сестра, майка с деца.
Тази ужасна, нехуманна и скъпо струваща на Общината и на
Държавата практика може и трябва да бъде прекратена
единствено и само посредством значително увеличаване на
този данък и стриктен контрол на неговото спазване.
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Stephanie Gillet –
Slatina Puppy
Gang

МОЛЯ ,да бъде прието допълнение към Закона за местни Приема се от вносителя.
данъци и такси София,такса от 300лв.годишна сума за хората
,които поне веднъж годишно,развъждат кучето си.
Подкрепям налагането и събирането на такса за Приема се от вносителя.
некастрираните кучета. Това е начинът да се намалят
бездомните улични кучета.
Очаквам институциите да запичнат да спазват законите и да
си вършат работата.
Подкрепям предложението на г-жа Марта Георгиева относно
събиране на такса в размер на 300 лв от собствениците на
котки и кучета, които ги развъждат. Това е нормална
европейска практика и е редно гражданите, които допринасят
за съществуването на проблема с бездомни котки и кучета, да
понасят и финансови санкции. Да напомня че грижата за
кастрирането и лекуването нс бездомните животни в България
е грижа нс общините, респективно за град София - на
Столична община. Практически обаче , поради липса на
клиника за лечение на бездомни животни, доброволците
плащат скъпоструващи интервенции и хоспитализация за
бездомните животни . С въвеждане И СЪБИРАНЕ на тази
такса, която е уредена законово, е възможно да се създаде
клиника за безплатно лечение на бездомни животни , а не
доброволците да задлъжняват на частни и скъпоструващи
ветеринарни клиники , където са принудени да водят
пострадали и болни бездомни животни , за живота на които е
отговорна Столична община
We are a small group of volunteers trying to help with puppies
dumped in the street. We are from all nationalities and we do only
adoption in Bulgaria.
We have a facebook page called the 'Slatina Puppy Gang'.
We are not selling puppies abroad and all the money we spend on
the puppies comes from our own pocket.

Приема се от вносителя.

Приема се от вносителя. Общинските
съветници и общинският съвет нямат
законодателна инициатива, но такава
може да бъде направена като следваща
стъпка чрез народен представител,
министерство или министерския съвет
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It is an endless fight. Everyday i have messages from all other the при изразен обществен интерес и с
countries with puppies being dumped.
подкрепа от местната власт.
So if you could make a small change to the law, it would be a
small step forward.

Христина
Николова

Габриела

Ние сме малка група от доброволци, които се опитват да
помогнат на кученца, изоставени на улицата. Ние сме от
множество националности и осъществяваме осиновяване само
в България.
Имаме страница във Facebook, която се нарича „Slatina Puppy
Gang”.
Не продаваме кученца в чужбина и всички средства, които
изразходваме за тях идват от собствения ни джоб.
Това е безкрайна битка. Всеки ден получавам съобщения от
много други държави, свързани с изоставени кученца.
Така че, ако може да се направи малка промяна в закона, би
било малка стъпка напред.
Като загрижен гражданин, помагащ всячески на бездомни Приема се от вносителя.
изхвърлени, осакатени, изгладнели и отхвърлени животни,
искам да напомня за съществуващата по закон такса от 300лв.
годишно за всеки стопанин развъждащ животните си в
домашни условия.
Крайно време е общините да започнат да упражняват контрол
над домашните любимци на гражданите и селяните. За жалост
кастрацията и чипирането не са задължителни, но по някакъв
начин трябва са се работи в тази посока и да се предотврати
безконтролното въдене и изхвърляне на невинни живи
същества!
Призовавам всички да работим за благото на тези животни,
зависещи изцяло от нашето милосърдие и съпричастност !
Нека покажем, че наистина сме европейци и не живеем в
някой минал век!
Подкрепяме предложените изменения с Доклад с рег. № Приема се от вносителя. Конкретният
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Пападова –
председател на
УС на
сдружение „На
ти с природата“

СОА20-ВК66-9079/29.10.2020 г. относно приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община и считаме, че е
необходимо тяхното приемане, като мотивите за това са ясно
посочени от вносителя на предложението.
Допълнително, относно предложения размер на таксата за
отглеждане на куче с цел развъждане (с изключение на
случаите, посочени в чл. 35, ал. 6) – 300 лв., считаме, че за да
има таксата възпиращ ефект върху неконтролираното и
нежелано развъждане на домашни и дворни кучета, размера й
следва да е не по-малък от 500 лв.

размер на таксата от 300 лв е
предложен на база на приетата от
Столичния общински съвет (Решение
№379, по Протокол №92 от
23.06.2011), но в последствие отменена
от съда „Наредба за придобиване,
притежаване и отглеждане на домашни
любимци (кучета и котки) на
територията на Столична община“. На
сегашния състав на общинския съвет от
вносителя ще бъде предложена поголяма такса, събразно Вашето
предложение и новите социалноикономически условия.
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