Проект
Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване,
отглеждане на кучета  домашни любимци и овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Първомай
§1. Текстът на чл. 6, ал. 1, т. 3 се изменя и добива следния вид:
3. При навършване на 4месечна възраст или в 7 дневен срок от придобиване на куче
над тази възраст, собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар. При регистрация на
кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда
данните в Интегрираната информационна система на БАБХ;
§2. Текстът на чл. 6, ал. 1, т. 4, б. „б.” се изменя и добива следния вид:
(б) Документ, удостоверяващ целта на ползването на кучето, издаден от специализирани
инстанции (ТЕЛК, БЧК, БАБХ и др.) ;
§3. Текстът на чл. 6, ал. 1, т. 7, б. (е) се изменя и добива следния вид:
(е) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект  удостоверено от собственика с представяне на
документ, издаден от БАБХ;
§4. Текстът на чл. 6, ал. 1, т. 7, б. (ж) се изменя и добива следния вид:
(ж) кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране. Не се
дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.
§5. Текстът на чл. 6, ал.1, т.11 се изменя и добива следния вид:
11. При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, собственикът е
длъжен в едномесечен срок от настъпване на събитието да подаде Декларация по образец
/Приложение № 1 / в отдел „Местни приходи” при Община Първомай, с цел регистрацията на
кучето да бъде закрита.
§6. В чл.6, ал.1 се създава нова точка 12 със следното съдържание:
12. За куче, което е регистрирано в едно населено място от Община Първомай, а се
налага преместването му на друг адрес в същото или в друго населено място от община
Първомай или на адрес в друга община, собственикът е длъжен в едномесечен срок да уведоми
писмено отдел „Местни приходи” при Община Първомай за настъпилите промени в
първоначално декларираните данни.
§7. Текстът на чл.6, ал.2, т.1 се изменя и добива следния вид:
1. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община
Първомай съгласно чл.174, ал.3 от ЗВМД поставят микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784
и въвеждат данните в Интегрираната информационна система на БАБХ. Стойността на
ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочип се заплаща от
собственика на кучето.
§8. Текстът на чл.15, ал.1 се изменя и добива следния вид:
(1) Общинският съвет приема програма за изпълнение на националната програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и
план за действие на Община Първомай.
§9. Текстът на чл.15, ал.2 се изменя и добива следния вид:
(2) Кметът на Общината организира изпълнението на програмата и плана по ал.1 и
ежегодно до 1 /първи/ март внася отчет за изпълнението на програмата до изпълнителния
директор на Българската агенция по безопасност на храните / БАБХ /.
§10. Текстът на чл.16, ал.1 се изменя и добива следния вид:
(1) Безстопанствените кучета се настаняват от Кмета на Общината и организациите за
защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните в приюти, регистрирани по чл.
137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§11. Текстът на чл.16, ал.2 се изменя и добива следния вид:
(2) Общината и организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел, могат да изграждат и стопанисват самостоятелно или
съвместно приюти, съгласно чл. 41, ал. 2 и ал. 5 от Закона за защита на животните.
§12. Текстът на чл.16, ал.3 се изменя и добива следния вид:
(3) Органите на изпълнителната власт и организациите за защита на животните,
регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е
предвидена дейност за защита на животните, съдействат на органите на местното
самоуправление при изпълнението на националната програма.
§13. Текстът на чл.16, ал.4 се изменя и добива следния вид:
(4) Мерките за овладяване на популацията и ветеринарномедицинските манипулации на
безстопанствени кучета се осъществяват в регистрирани ветеринарномедицински амбулатории,
като на животното се осигурява престой за възстановяване не помалко от 24 часа.
§14. Текстът на чл.22, ал.8 се изменя и добива следния вид:
(8) За констатирани нарушения по чл.10, ал.2 от настоящата Наредба на нарушителите се
налага глоба в размер от 50 до 500 лв.
§15. Създава се нов §6 към Преходните и заключителни разпоредби със следния текст:
§ 6. Собствениците на кучета, които са маркирани чрез татуировка, са длъжни в срок до
19.02.2017 г. да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.
§16. Създава се нов §7 към Преходните и заключителни разпоредби със следния текст:
§7. В 6месечен срок от приемането на Националната програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България общинският
съвет приема програмата и плана по чл. 15, ал.1.
§17. Създава се Приложение №1 със следното съдържание:

ДО
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”
ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ВХ.№ …………………………..

Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАКРИВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНО КУЧЕ
във връзка с чл.6, ал.1, т.11 от Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета домашни любимци и
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай
Днес ……………., долуподписаният… ………………………………………...……………………………………….,
живущ в ……………………………………………………………………………………………………………………….,
тел. за връзка ………………………,
МОЛЯ,
Да бъде закрита регистрацията на притежаваното от мен домашно куче, заведен в Отдел „Местни Приходи” с
вх.№…………………/…………………г.
Като основание декларирам следната причина /отбележете/:
o Смърт на кучето  ……………………………… /дата/
o Смяна на собственик  ……………………………………………………...……………………………………
/имена на новия собственик/
o Изгубване на кучето  …………………..………………………..………………………………………………
/опишете обстоятелството/
……………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………......
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Прилагам:
o документ, удостоверяващ смъртта на кучето, издаден от ветеринарен лекар ;
o документ, удостоверяващ промяната на собственост на кучето;
o други .......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...…………………………...
Запознат/а съм със задължението си да изплатя всички дължими до момента суми към общината по глоби и такси
за притежаване на куче, за да бъде закрита регистрацията на кучето.
Запознат/а съм с обстоятелството, че закриването на регистрацията ще е с датата на входиране на настоящото
заявление, и само в случай че е изпълнено изискването по предходното изречение.
Запознат/а съм с обстоятелството, че за деклариране на неверни данни и обстоятелства, съгласно чл.6, ал.1, т.10 от
Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета домашни любимци и овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, подлежа на санкциониране.

Подпис на декларатора: .....................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§18. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й.
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