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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на
територията на Община Дупница /Наредбата/.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящото предложение e за приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им
на територията на Община Дупница.
1.Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредбата:
С проекта за изменение на Наредба за определянето на местните такси и цени на
услуги и администрирането им на територията на Община Дупница се предлага
корекция на една от предоставяните от Община Дупница услуги по регистрация и отчет
на кучета-компаньони, с цел да се спази изискването, на чл.8 ал.1 т.1 от ЗМДТ за
възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата.
Предвиденият размер на "такса притежание на куче", е съобразено и с изискването за
възстановяване на част от разходите на "ОПБК" -Дупница, съгласно изискванията на
чл.7 и чл.8 от ЗМДТ и §1 т.15 от ПЗР на ЗМДТ.
Всяко едно домашно куче на територията на Община Дупница подлежи на
регистрация в общинска администрация, съгласно чл. 22., ал.2 от Наредбата за
регистрацията и условията за отглеждане на кучета-компаньони на територията на
Община Дупница, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености,
приета с Решение № 150/17.10.2014 г. от Протокол №14/17.10.2014 г. на ОбС – Дупница
/изм. с Решение № 191/25.09.2018 г. на Административен съд - Кюстендил/. Таксата за
отглеждане на куче-компаньон се заплаща ежегодно от собствениците, като
реализираните приходи на основание чл.38 ал.5 от Наредбата се използват единствено за

мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета, заложени в
Програмата за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Дупница, както и разходи на общината по предоставяне на дейността на работа
на приюта - разходи за работни заплати и осигуровки на персонала, според
изразходваните часове за предоставянето й, медикаменти, консумативи, материални и
режийни разходи.
За периода 2016 г.- 2018 г., Отдел "Местни данъци и такси” към Община Дупница
отчита следните приходи от общо събраните “Такси притежание на куче”:
2016 г. – 2 173,74 лв.
2017 г. – 2 471,74 лв.
2018 г. – 3 538,24 лв.
2019 г. /до месец Октомври/ – 2 872,70 лв.
Общо регистрираните домашни кучета от 2013 г. към месец Октомври 2019 г., по
регистър в Отдел “Екология, чистота и временна заетост” към Община Дупница са 650
броя кучета. Очаквания приход от събираемостта на таксата следва да е в размер на
общо 6500 лв.
За периода 2016 г.- 2018 г., Отдел “Екология, чистота и временна заетост” към
Община Дупница отчита следния брой новорегистрирани кучета:
2016 г. – 68 бр. кучета
2017 г. – 50 бр. кучета
2018 г. – 130 бр.кучета
2019 г. /до месец Октомври/– 60 бр.кучета
В бюджета на Община Дупница за 2020 г. са предвидени разходи от 30 000 лв. за
дейността на “Общинския приют за безстопанствени кучета”.
2016 г. – 15 000 лв.
2017 г. – 20 000 лв.
2018 г. – 20 000 лв.
2019 г. /до месец Октомври/– 23 300 лв.
С оглед гореизложеното, може да се стигне до извода, че предвидените средства
в бюджета на Общината за дейността на “Общинския приют за безстопанствени кучета”
и постъпленията от “такса притежание на куче” са недостатъчни за продължаване
нормалната работа на същия и е необходимо годишната такса да се коригира от 10 лв. на
20 лв.
2. Цели, които се поставят с приемането на посочените изменения и
допълнения:
Целта на настоящите изменения и допълнения на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и
администрирането им на територията на Община Дупница са свързани с реализацията на
финансови постъпления за община Дупница, по-добра организация на работата и ясна
формулировка на предоставяната услуга.
3. Финансови средства, необходими за прилагане на изменението в
Наредбата.
Предвидените изменения и допълнения на Наредбата за определянето на местните
такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница не
предполагат пряката реализация на средства, но предоставянето на регламентираните

услуги е свързано с косвени разходи, обвързани с издръжката на дейността–
консумативи, материално обезпечаване, персонал и др.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Прилагането на предлаганите изменения на Наредбата за определянето на
местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община
Дупница ще осигури по- голям приход в общинския бюджет. Очакванията от настоящите
изменения на Наредбата са свързани с реализацията на финансови постъпления, които
са необходими за осъществяване на конкретните дейности по овладяване популацията на
бездомните кучета на територията на Община Дупница.
Прилагането на новата Наредба няма да доведе до съществено изменение на
заложените приходи от местни такси и цени на услуги в бюджета за 2020 г. на община
Дупница.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община Дупница, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 връзка с ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с
европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление, както и с
разпоредбите и целите на националното законодателство.
На основание чл. 26, ал. 4 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК заинтересованите лица
могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на
Община Дупница да направят предложения и да изразят становища по проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински съвет гр. Дупница взе следното:

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет-Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им
на територията на Община Дупница, както следва:
§1. Изменя се чл.38 ал.1, като текстът "в размер на 10 лв." се заменя с "в размер
на 20 лв." ;
§2. Изменя се ТАРИФА /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата:
Изменя се т.29, както следва:
29

Годишна такса - куче.

20 лв.

§3. Преходни и заключителни разпоредби: Изменя се чл.22, ал.4 от Наредбата за
регистрацията и условията за отглеждане на кучета-компаньони на територията на
Община Дупница, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености,
приета с Решение № 150/17.10.2014 г. от Протокол №14/17.10.2014 г. на ОбС – Дупница

/изм. с Решение № 191/25.09.2018 г. на Административен съд - Кюстендил/, като текстът
"в размер на 10 лв." се заменя с "в размер на 20 лв."
Настоящите изменения и допълнения към Наредбата влизат в сила от датата на
приемането им.
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