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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 С тази наредба се определя редът, условията и изискванията за
отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Садово.
Чл. 2 Тази наредба не се отнася за кучетата в поделенията на МО, МВР, и
други организации на бюджетна издръжка използващи специално обучени кучета.
Чл. 3 Собствениците на кучета носят гражданска и административнонаказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета.

Глава втора
РЕД И НАЧИН НА СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕАТА
Чл. 4 Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към животните с
грижата на добри стопани.
Чл. 5.(1) При извеждане на разходка в населените места кучетата трябва
да бъдат с нашийник и повод, а злите с намордник.
(2) Собственикът на куче при извеждането му е длъжен да осигури
пълна безопасност на живота, психическото и физическо здраве на гражданите.
(3) Собствениците на кучета трябва да вземат мерки животните да не
замърсяват обществените места, като след дефекация почистват замърсеното
място.
(4) Кучетата използване за служебни цели се придвижват съгласно
изискванията на извършваната дейност.
Чл.6. Забранява се:
1. Влизането и престоя на кучета в обществени заведения и сгради.
2. Преминаването и престоя на кучета през детски площадки,
територията на детски заведения и училища.
3. Допускането на свободно движещи се кучета на обществени места,
предназначени за отдих гражданите, спортна и друга дейност.
4. Свободно пускане на кучета извън собствения двор или апартамент.
Чл. 7 Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се движат
извън чертите на населените места, собствения си недвижим имот и при служебна
нужда, като осъществяват необходимия надзор.
Чл. 8 Безнадзорните и безстопанствени кучета подлежат на системно
улавяне от специализирана служба по искане на общината.
Чл. 9 Уловените безстопанствени и безнадзорни животни се отвеждат
временно в изолатор.
Чл. 10.(1) Залавянето, транспортирането, настаняването и престоя на
животните в изолатора се извършват по начин който не причинява физически и
душевни страдания на животните.
(2) В изолаторите животните се обезпаразитяват, ваксинират,
кастрират, маркират с чип, престояват 14 дни и се връщат на мястото от където са
били хванати.
Чл. 11.(1) Кучетата, ухапали или наранили човек или животно се отвеждат
веднага в кучешкия изолатор или определените ветеринарни служби където се
изолират и преглеждат.

(2) Кучетата, които са опасно болни или не подлежат на
пренасочване се унищожават съгласно Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
Чл. 12 Безнадзорните кучета се получават от
собственика след
представяне на ветеринарномедицински паспорт или след доказване по друг
начин на собствеността и след заплащане на разходите по престоя му в изолатора.

Глава трета
РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТАТА
Чл. 13 Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст ги
представят на ветеринарен лекар за издаване на паспорт, ваксинация и
обезпаразитяване.
Чл. 14 Собствениците на кучета са длъжни при навършване на 4 месечна
възраст или в 7-дневен срок от придобиване на кучето над тази възраст да
регистрират, маркират с чип и ваксинират за бяс кучето при ветеринарен лекар.
Чл. 15. 1) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче,
собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес или
седалище, като представя документ за ветеринарномедицинска регистрация и
квитанция за платена такса съгласно ЗМДТ.
(2) На база представените документи се извършва вписване в
общинския регистър, който съдържа следните данни:
1. име на собственика
2. данни за кучета според представените документи
3. цел на използването
4. постоянно место обитаване
5. други, ако има такива
Чл. 16 При извеждане на кучетата собствениците носят със себе си
ветеринарномедицинския паспорт и го представят при проверка на общинските и
ветеринарномедицински органи.

Глава четвърта
ТАКСА ЗА КУЧЕТА ПО ЗМДТ

Чл. 17.( 1) За притежаване на куче собствениците заплащат такса в размер
на 2.00 лева.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди
2. служебни кучета в организации на бюджетна издражка
3. кастрирани кучета
4. ловни кучета
Чл. 18 (1) Таксата се заплаща ежегодно да 31 март на съответната година
или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато е придобито
след 31 март.

(2) За кучета придобити през текущата година, таксата се заплаща
в размер на една дванадесета от годишния и размер на всеки месец до края на
годината, включително и месеца на придобиването.
Чл. 19 Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се
използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените
кучета.

Глава пета
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 20 Всички разходи свързани с прилагането т.на тази наредба се
финансират от бюджета на общината и от спонсори.

Глава шеста
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 21 Установяване на нарушенията по настоящата наредба, налагането
на глоби, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
постановления става по реда определен от ЗАНН.
Чл. 22 Кметът на общината организира контрола по спазване на
наредбата.
Чл. 23 (1) Собственик на куче, който наруши разпоредбите на настоящата
наредба се наказва с глоба от 50 до 200 лева.
(2) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или
едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 100 до 500 лева.

Глава седма
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Настоящата наредба се приема на основание чл. 22 от ЗМСМА, Закон
за местните данъци и такси, Закона за ветеринарномедицинската дейност,
Правилника за прилагане на , Закона за ветеринарномедицинската дейност и
Закона за защита на животните.
§ 2 Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на общината и
Кметовете по населени места.
§ 3. Настоящата наредба е приета с Решение № 249 на Общински съвет
Садово, взето с Протокол № 20 от заседание, проведено на 10.12.2008 година.
§ 4. Наредбата влиза в сила 30 дни след приемането и от Общинския съвет.

