ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменения и
допълнения на Наредба №17 за отглеждането на
животни на територията на Община Любимец,
приета с Решение № 213 на 29.06.2010 г. на
Общински съвет Любимец, последно изменена и
допълнена с Решение № 369/05.06.2018 г.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на
Община Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 396
на ОбС, прието с протокол № 39 от 24.08.2018 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I. Общински съвет Любимец приема изменения и допълнения на Наредба №17 за
отглеждането на животни на територията на Община Любимец, както следва:
§1. Допълва наименованието на Раздел ІV, със следния текст:

1.

След думите „Отглеждане на животни – домашни любимци… се добавя текста /кучета/

§2. Изменя и допълва текста на чл. 20, който придобива следната редакция:
Изменя текста на ал.(1) на чл. 20 „В Община Любимец служебно се води регистър на
притежаваните на територията й кучета“.
Създава се нова ал.(2) с текст: „Информацията по поддържане на регистъра е по постъпилите
ежемесечни данни от Ветеринарния лекар и от собствениците на кучета“.
§3. Изменя и допълва текста на чл.21 както следва:
Изменя текста на ал.(1) на чл. 21 „За притежаване на куче ежегодно, в срок до 31 март, се
заплаща такса по ЗМДТ, в размер определен в Раздел VII на Наредба №7 на ОбС-Любимец.
Когато кучето е придобито след тази дата, таксата се заплаща в едномесечен срок от
придобиването му.“
……
Създава нова ал.(3) с текст: „Приходите от събраните такси, постъпват в общинския бюджет и
се ползват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета“.
§4. Създава нов чл.21а с текст:
„Чл. 21а. (1) Забранява се:
1

1.извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета и без намордник.
2.разхождането на кучета на спортни и детски площадки, детски ясли, детски градини, паркове,
както и на места, обозначени от общината със забранителни знаци.“
§5. Изменя и допълва текста на ал.(1), чл. 22, както следва:
Чл.22 (1) Освобождават се от такса собствениците на:
Текстът на т.1 кучета на инвалиди се заменя с текста „кучета на лица с увреждания“;
…..
Създава нова т.7 „кучета, придружаващи или охраняващи селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект“.
§6. Изменя, допълва и отменя текстове на чл.23, както следва:
Чл. 23. Всеки собственик на домашен любимец – куче е длъжен:
Изменя текста на ал.(1) „Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места,
като почистват мястото след дефекация“;
Изменя текста на ал.(2) „Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или
други животни“;
Изменя текста на ал.(3) „При извеждането на кучетата да носят в себе си
ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и
ветеринарномедицинските органи“.
Отменя текстовете на ал. (4), (5), (6), (7), (8)

§ 7. Текстът на §1 от Заключителните разпоредби се допълва и изменя, както следва:
След думите „прието с протокол №38 от 05.06.2018 г.“ се поставя запетая и се добавя „изменена
и допълнена с Решение № ……, прието с протокол № ….. от ………..г., на Общински съвет
Любимец.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/М.Станкова/
МС/МФ
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