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Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към:
Доклад рег. № СОА21-ВК08-3347-(36)/07.02.2022 г.
ОТНОСНО: Предложение към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НИД на
НПОРИМДЕРДТСО)
Уважаеми г-н Георгиев,
С Доклад рег. № СОА21-ВК08-3347-(36)/07.02.2022 г., подписан от Вас, от група други
общински съветници и от арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община (СО), в
Столичния общински съвет (СОС) е внесен за разглеждане и приемане проект на НИД на
НПОРИМДЕРДТСО. Докладът с приложенията е публикуван за провеждане на обществена
консултация на електронната страница на СОС на 07.02.2022 г. на основание чл. 26, ал. 3 от
ЗНА и чл. 4, ал. 2, чл. 15, ал. 1-3 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на
територията на СО. Във връзка с това, на основание чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗМСМА и чл. 26а,
ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на СОС (ПОДСОС), правя
предложение за неговото допълнение.
& Създава се нов чл. 21a
(1)„Местата за поставяне на къщички за подслон на безстопанствени кучета и котки, за които е
изпълнена разпоредбата на чл. 47, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), се
определят от районните администрации и се вписват в регистър служебно или по заявление от
организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за
спазване изискванията на чл. 49 и 50 от ЗЗЖ.
(2) Поставянето на къщички за кучета и котки може да се извършва от общината,
организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за
спазване изискванията на чл. 49 и 50 от ЗЗЖ.
(3) При разполагането на къщичките се избира подходящо място като се вземат мерки:
1.
Да не се разполагат по начин, който възпрепятства достъпа до тротоари и пешеходни
зони;
2.
Да не се разполагат по начин, който би увредил декоративна растителност и цветни
насаждения;
3.
Да не се разполагат на места със силно излагане на слънце
(4)
Къщичките трябва да отговарят на следните условия:
1.
Размерите им трябва да са съобразени с ергономичните изисквания за вида и
големината на животните, в съответствие с чл. 34, ал. 1.т.1. от ЗЗЖ;
2.
да са естетични, от подходящи трайни материали и да се поддържат в добър и
хигиеничен вид;
3.
Да позволяват поставяне на съдове за вода и храна, както и лесно почистване и
дезинфекция.

МОТИВИ: Наредбата следва да въведе допустимост и ред за поставяне на преместваеми
обекти, в случая къщички за кучета и котки, съществуващи в националното законодателство.
Чл. 47 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) предвижда безстопанствени кучета, които
са кастрирани, ваксинирани, обезпаразитени и маркирани да се връщат по местата, от които са
взети. Кучетата са под надзора и грижите на общините, организациите за защита на животните
или други лица, които са подписали декларация за спазване изискванията на чл. 49 и 50 от ЗЗЖ.
Според чл. 56, ал. 1 от ЗЗЖ същите разпоредби, отнасящи се до безстопанствени кучета,
се прилагат към безстопанствени котки, в случай, че популацията им е увеличена.
Същевременно, чл. 34, ал. 3 изисква на кучета, които се отглеждат на открито, да се
осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.
Къщичките следва да отговарят на изискванията на ал. 1 от чл. 34 по отношение на размера на
къщичките съобразно килограмите на кучето или котката.
ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: въвеждане на правна уредба на местно ниво в синхрон с
националното законодателство. Изпълнение на задълженията на органите на местното
самоуправление, съгласно чл. 59, ал. 3, т. 4 да осъществяват контрол върху кучетата ( и
съответно котките) и местата по чл. 47, ал. 3.
АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И С ПРАВОТО
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: Предложението отговаря на изискването на чл. 2 от Европейската
конвенция за защита на животните компаньони (ратифициранa със закон, приет от 39-то НС на
15.04.2004 г. - ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., в сила за Република България от 1.02.2005 г.) всяка
страна да предприеме необходимите стъпки, за да е ефективно приложението на тази
Конвенция върху бездомните животни, където е подходящо. Последните имат право на
равноправно хуманно третиране с животните, отглеждани от човек като негови компаньони.

С уважение, Марта Георгиева, общински съветник към Столичния общински съвет
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