СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „БАНКЯ”
1320 - гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1; тел: 997 71 06,
факс: 997 71 63, E-mail: bankya@bankya.bg
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, Ш 2 Ш г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 59, ал. 3, т. 1 и т. 2, и ал. 4 от Закона за защита на животните и чл.
172, т. 1 и т. 2, чл. 173 и чл. 177, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита на животните, чл. 472, ал.
4 и ал. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка със Заповед №
СОА18-РД09-697/13.07.2018 г. на Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община и
във връзка с писмо с №№ СОА21-КЦ51-15729/03.03.2021 г. и РБН21-КЦ5129/04.03.2021 г.
ЗАБРАНЯВАМ:
Присъствието и разхождането на кучета - домашни любимци:
1. На територията на детски градини, ясли и училища;
2. На територията на здравни заведения;
3. На територията на детските и спортните площадки;
4. На територията на градските паркове и градини, които не са определени
за разхождане на кучета - домашни любимци.
ОПРЕДЕЛЯМ:
Място за разхождане на кучета - домашни любимци на територията на район
„Банкя“, както следва:
1. Парк „Сабуров“ - алеята, успоредна на ул. „Трапезица“ съгласно
приложената карта.
ЗАДЪЛЖАВАМ:
Собственикът на домашен любимец е длъжен:
1. Да носи със себе си ветеринарномедицински паспорт или копие от него, както и
идентификационен медальон и при нужда да ги представят за проверка на
общинските органи.
2. Да почиства мястото след дефекация на кучето.
3. Да не оставя кучето - домашен любимец без надзор.
4. Движението на домашни кучета на територията на Район „Банкя“ да се извършва
на повод до 1,5 м. и с намордник при ai-ресивни породи.
5. Нарушенията по чл. 426, 426а, 4266, 428 и 429 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност да се установяват с актове за установяване на
административни нарушения, съставени от инспекторите от Столичен
инспекторат в съответствие с разпоредбите на чл. 472, ал. 4 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Заповедта се издава в 1 (един) оригинален екземпляр за класиране в отдел АИПНОЧР. На
длъжностните лица се насочва електронно за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви за сведение и изпълнение на: сайга на район
„Банкя1', в сградата на район „Банкя“.
Определям Милена Владова - старши експерт „Екология“ и Веселинка Петрова
- старши експерт (дизайнер по озеленяване) в отдел ИИБЕ за отговорни длъжностни
лица по изпълнението и контрола по опазването на определените в настоящата заповед
места за разхождане на домашни любимци и по поддръжка и опазване на
информационните табели и оборудването по определената за разходка алея в парк
„Собуров“.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Николай Димитров
- заместник-кмет.
...

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „БАЙКЙ**

Заповедта се издава в 1 (един) оригинален екземпляр за класиране в отдел ЛИПНОЧР. На
длъжностните лица се насочва електронно за сведение и изпълнение.
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