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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН "ТРИАДИЦА"

ЗАПОВЕД

f.~-:QЯ. -:l:.': Р. 'f.1L_j!J. =.!f .)l; ~~ r.
·J~~страционен индекс, ата!

Във връзка с писмо изх. N2 0800-118/27.07.20 llr. на г-жа Мария Бояджийска Зам.
кмет на Столична община и в изпълнение на Заповед М'! РД-09-1303/25.07.201lг. на г-жа
Йорданка Фандъкова Кмет на Столична община, на основание на чл. 44, ал. 1, т.l и ал. 2 от
ЗМСМА и в изпълнение на чл.

25,

т.

1

от Наредбата за придобиване, притежаване и

отглеждане на животни- домашни любимци на територията на Столична община.

ЗАБРАНЯВАМ:
Разхождането на кучета- домашни любимци. на територията на:
детски градини, ясли и училища
здравни заведения

обособени детски и спортни площадки
градските nаркове и градини, като тази забрана не се отнася за местата специално
определени за целта, с настоящата Зап<'вед

НАРЕЖДАМ:
При разхождане на определените места собствениците на кучета следва:
да предотврати всяка проя-ва на необоснована агресия на кучето- домашен любимец,
проявена на обществени места и не допуска ситуации, застрашаващи живота или
здравето на хора и животни

да не оставя кучето- домашен любимеl! без надзор и да осигурява постоянен и
непосредствен контрол върху повел ~ни е тС' му .

да събере и изхвърли на подходящо място екскрементите на кучето- домашен
любимец

да носи със себе си нужните регистранионни документи на кучето- домашен
любимец (ветеринарно медицински пасnорт или копие от него и документ за платена
такса за съответната или предходната година).

на обществени места да води кучето- домашен любимец винаги и задължително на
повод до 1.5 м . , а при кучета домашни любимци над
1.5 м. или с намордник

1О кг.

на неразтеглив повод до

ОПРЕДЕЛЯМ:
Следните места за разхождане на домашни любимци на територията на район
"Триадица", както следва:

1. Южен парк- 2·ра част- зад музея "Земята и хората".
2. Южен парк- 4·та част- поляната под басейна на Правителствена болница.
3. Всички междублокови пространства на територията на района на които

няма

изградени детски площадки.

За констатирани нарушения по чл.

11,

т.

6

и т.

7

от Наредбата за придобиване,

притежание и отглеждане на животни- домашни любимци /кучета и котки/ на територията
на Столична община на нарушителите се налага глоба с фиш до

20

лв., а при повторно

нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно н арушен ие и се

издава наказателно постановление за налаган е на г.1оба в размер до
За

констатиране

на

нарушения

по

чл.

13,

т.l

от

200 лв .

Наредбата

за

придобиване,

притежание и отглеждане на животни- дома шни любимци /кучета и котки/ на територията
на Столична община на нарушите.1ите се нaJJara глоба с фиш до

50

лв., а при повторно

нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нару шение и се

издава наказателно постанов:1ение за н алагане на глоба в размер до

Настоящата заповед да се връчи на инж . Силвия Миленкова

400 лв.
-

млад. спец. Екология в

отдел КСИИБЕ при СО район "Триади1.1а" 3а сведение и изпълнение.
Настоящата заповед отменя

Заповед

N2

РД-09-2-103 /30.04.2010г .

на

Кмета на район

"Триадица"

Контрол по заповедта възлагам на 1 ·-н. Борис.1ав Бабалев- Зам. Кмет СО район
"Триадица'·.

