РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Щ И Н А Ц Е Н О В О, О Б Л А С Т Р У С Е

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението,
опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община
Ценово, приета с Решение № 246 по Протокол № 43/24.06.2009 година.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка със зачестилите инциденти с домашни кучета предлагам на Вашето
внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението,
опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община
Ценово, приета с Решение № 246 по Протокол № 43/24.06.2009 година.
Мотивите за нейното приемане е липсващата регламентация в Наредба № 1 по
въпросите, свързани с отглеждането на домашни кучета и овладяване популацията на
безстопанствените кучета в населените места, която често се попълва от избягали и
непотърсени от собствениците домашни животни, както и липсата на хуманно
образование за отношението към животните и грижите, от които те се нуждаят.
Целите, които се поставят с допълненията в Наредбата са
увеличаване
отговорността на хората, отглеждащи кучета на територията на Общината.
След приемането на измененията в Наредбата ще се увеличи процента на
регистрирани кучета с платена годишна такса и ще има ясно разписани правила по
отношение на придобиването и отглеждането им. Ще има санкционирани собственици
на кучета за неизпълнение на посочените в наредбата условия.
Методите на регистрация и идентификация са полезни при контрола на
популацията от животни и намаляване на изоставянето им.
Образованието и обучението на обществеността е от решаващо значение за
разбиране на поведението на животните и техните нужди.
Допълненията в Наредба № 1 са съобразени с изискванията на Закона за
ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.
Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата
Наредба.
Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на
допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на
допълнителни човешки ресурси.
Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:
1. Създаване на ред и възможности лицата, които желаят да отглеждат домашни
любимци, да ги отглеждат в съответствие с нормативните изисквани и при
създаване на необходимите условия за животните;
2. Засилване на контрола за регистрация на домашните кучета и плащането на
такса за притежаване на куче;
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3. Стимулиране на гражданска активност, развиване на чувство за отговорност
и повишаване на информираността на гражданите при отглеждане на кучета,
както и осигуряване на безопасността на селищната среда.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.76, ал.3 във връзка с чл.79 от Административно
процесуалният кодекс /АПК/ и чл.11, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински
съвет Ценово
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и
осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване на
общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово,
както следва:
§ 1 Създава се нов РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ „А”:
РАЗДЕЛ

Ч Е Т В Ъ Р Т И „А”

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – КОМПАНЬОНИ
Чл. 30а. (1) Всеки, който отглежда животно – компаньон или се грижи за него,
е длъжен да има хуманно отношение към него, да му осигурява условията, грижите и
вниманието, съобразно с естествените нужди според вида и породата му, а именно :
1. Да му осигурява необходимото количество храна и вода.
2. Да му осигурява необходимото пространство и движение.
3. Да осъществява контрол върху поведението на животното извън дома си.
4. Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване.
5. Да осигури на животното-компаньон защита от болка, страдание и
умишлено причиняване на вреда.
(2) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или
къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия .
(3) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра
тел / въже / за свободно движение, както и ежедневна разходка.
Чл. 30б. Собственикът на животно – компаньон е длъжен :
1. да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да
навлиза в чужда собственост или на обществени места;
2. собствениците на кучета над 10 кг и от опасните породи: Немска овчарка,
Кавказка овчарка, Доберман, Ротвайлер, Средноазиатска овчарка (Алабай), Мастиф,
Бултериер, Дого Аржентино, Американски Булдог, Американски Питбул да вземат мерки
животните да не създават опасност за хора или други животни: да осигурят
безопасността на хората, преминаващи покрай дворните пространства чрез изграждане
на огради с плътност и височина, непозволяваща контакт с кучетата.
3. да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена
на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и
животни;
4. да не допускат кучетата да разрушават или повреждат оградни съоръжения,
които се намират между два съседни недвижими имота, като по този начин създават
опасност за преминаване в чужд недвижим имот и за здравето на хората.
5. да осигурява стерилизацията му.
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Чл. 30в. (1) При навършване на 4-месечна възраст или в 7 – дневен срок от
придобиването му, собственикът на кучето е длъжен да го регистрира при ветеринарен
лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за издаване на паспорт по
образец, ваксинация и обезпаразитяване.
(2). При регистрация на кучето ветеринарният лекар задължително поставя
татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по ЕКАТТЕ на
населеното място и индивидуалния номер на животното.
(3) В базата данни се въвеждат :
1. име на страната на произход на кучето ;
2. име, пол, цвят и порода ;
3. дата и място / адрес/ на раждане на кучето;
4. адрес, име на собственика ;
5. данни на ветеринарния лекар, поставил чипа;
6. дата на поставяне на чипа или татуировката ;
7. извършени ветеринарномедицински манипулации;
8. кастрация на кучето.
(4) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава
декларация в Общината по постоянен адрес. При промяна на декларираните
обстоятелства / продажба, смърт или промяна местоживеене/, собственикът е длъжен в
срок от десет дни да уведоми за това администрацията, като подава нова декларация.
Чл. 30г. (1) За притежаване на куче, ежегодно до 31 март се заплаща такса по
Закона за местните данъци и такси. Размерът на таксата се определя с Наредба № 3 за
местните данъци и такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация
в Община Ценово.
(2) При придобиване на куче с вече платена годишна такса, същата не се
заплаща от новия собственик, а се подава само декларация за собственост по чл.117 от
ЗМДТ.
(3) Съгласно чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност
/ЗВМД/ се освобождават от такса собствениците на:
- кучета на инвалиди, доказани със съответния документ ;
- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
- кастрирани кучета ;
- ловни кучета , удостоверено от собственика с валиден ловен билет.
(4) Приходите от таксата по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с
намаляване популацията на безстопанствени кучета.
Чл. 30д. Собствениците на кучета са длъжни :
1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския
паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските
органи ;
2. ежегодно да представят кучетата за ваксинация против бяс. При съмнения
за бяс и при промяна в поведението на животните, незабавно да уведомяват
ветеринарните органи;
3. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват
необходимата разходка ;
4. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигуряват подслон и площ
за свободно движение ;
5. да не ги изоставят, а когато не могат да ги отглеждат, да ги предадат в
регистриран приют по условия и ред, предвидени в правилника за дейността им ;
6. да водят кучето винаги на повод, не по-дълъг от 2 метра, а ако кучето е
агресивно или от едра порода – и с намордник;
7. да не подтикват и да не допускат нападение на кучето срещу хора и
животни.
Чл. 30е. (1) В един двор може да се гледат две кучета и техните приплоди до
три месечна възраст.
(2) За регистриране и отглеждане на повече от две кучета на един жилищен
адрес е необходимо собственикът на кучетата да представи декларация за съгласие на
собствениците на съседните имоти.
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(3) Ловците, притежаващи валиден ловен билет могат да отглеждат в един
двор максимум 4 броя кучета и приплодите им до три месечна възраст ( независимо от
броя на ловците в къщата ).
Чл. 30ж. Забранява се разхождането на кучета от едри породи и агресивни
кучета от малолетни лица.
Чл. 30з. При присъствие на животно-компаньон на обществено място,
собственикът е длъжен :
1. да не оставя животното без надзор и да упражнява постоянен контрол на
поведението му ;
2. да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровено животнокомпаньон с други животни и хора ;
3. да гарантира сигурността и защитата на своето животно-компаньон от хора
и други животни, които могат да му причинят физически или психически страдания ;
4. да не допуска нарушаване на обществения ред, спокойствието и почивката
на гражданите от животното-компаньон ;
5. да не използва животното-компаньон за комерсиални цели – борби, просия,
фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и други ;
6. да носи със себе си ветеринарномедицинския му паспорт ;
7. да почисти мястото след дефекация на животното .
Чл. 30и. Забранено е разхождането на животни-компаньони :
1. на територията на детски ясли, детски градини, детски площадки и училища;
2. в дворовете на здравни заведения и заведения за социални грижи, тревни
площи, паркове, спортни площадки и терени.
Чл. 30й. Безстопанствени животни, страдащи от остри заразни заболявания
или чието поведение представлява опасност за живота и здравето на хората и
животните, след установяване на здравния им статус и поведение от официалния
ветеринарен лекар при Община Ценово, подлежат на евтаназия.
Чл. 30к. Всички жалби и сигнали на граждани, нападнати или ухапани от
кучета, се разглеждат от назначена със заповед на Кмета на Общината комисия, в
която участват специалисти от всички отговорни и компетентни институции. Съгласно
разпоредбите на чл.51 от Закона за защита на животните, при доказана опасност за
живота и здравето на хората и животните, комисията предлага животното да се
евтаназира.
Чл. 30л. (1) При констатиране на нарушения контролните органи издават
задължителни предписания за отстраняване на нарушението в определения от тях
срок;
(2). При неизпълнение на задължителните предписания, издадени от
контролните органи за нарушения по Раздел четвърти „а” се налагат глоби от 20 до 150
лв. При повторно нарушение от 150 до 500 лв.

Предложил:
Д-р Петър Петров
Кмет на Община Ценово
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