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Председателя на Общински съвет - Русе 

До 

Кмет на Община Русе 

ПИТАНЕ 

На основание чл. 33, ал. 1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 103, ал.2 във връзка с чл.104 от Правилника за организацията и 

дейностга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието им с 

общинската администрация 

от Светлозар Симеонов, 

общински съветник в Общински съвет - Русе 

ОТНОСНО: Плащането на такси и данъци за домашни любимци и липсата на 

гробщни услуги за тях 

Уважаеми господин Пазарджиев, 

Уважаеми господин Милков, 

Съгласно чл. 53, „в", ал. 1 на Наредба № 16 на Обс-Русе за определянето и 

администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община 

Русе, за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 25 лева. 

Освен това, според изискванията на Закона за управление на етажната собственост, такса се 

дължи и за отглеждането на куче и в етажните собственост. Съгласно същата наредба, 

определени категории кучета са освободени от плащането на такси. 

Питането ми е свързано с края на живота на всеки един домашен любимец, като визирам 
както кучета, така и котки, и всички други животни, които попадат в категорията „домашен 

любимец". Очевидно е, че много хора хвърлят труповете в контейнерите, без да се 

интересуват от последиците. 

1. Какви действия трябва да извърши собственикът на домашно животно, след като то 
почине? 

2. Къде да бъдат погребани останките на домашните любимци, без това да представлява 

опасност за други хора, животни и да не се разнасят зарази? 

3. След като се събират такси всяка година, има ли намерение Община Русе да отреди 

специален парцел за такива погребения. За какво се използват парите от събраните такси и 

на каква сума възлизат те? 

4. Община Русе би трябвало да разполага с точната бройка на кучетата съгласно собствения 

си регисrьр, защото след като кучето се чипира от ветеринарния лекар, следва 

регистрацията на неговия чип в системата на Българската агенция по безопасност на 
храните - ВетИС. /ал. 3 и 4, чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност / 
Запозната ли е Община Русе с тази система и защо се налага допълнително да се събира 
такава информация? 

Желая да получа писмен и устен отговор за сесията на 24.01.2023 г. 

17.01.2023 г. С уважение: 

/С. Симеоно~/ 


