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НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БУРГАС
И
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
1. С цел максимално да бъдат обхванати всички собственици на
домашни любимци, Дирекция „Опазване на околната среда” при Община
Бургас разработи Проект „Насърчаване собствениците на домашни
любимци към регистрирането им и увеличаване събираемостта на
такса за притежание на куче”. Целта на проекта е насърчаване на
собствениците на домашни любимци към регистрирането им, основа за
създаване на детайлна база данни за домашните кучета на територията на
общината и всички произтичащи от това ползи. За осъществяването на
проекта Община Бургас ще закупи 1 000 бр. микрочипове, които ще бъдат
предоставяни безвъзмездно на собствениците на домашни любимци, и 2
бр. четец за разчитане на данните. Необходимите финансовите средства са
осигурени от бюджета на Община Бургас сметка 621 „Дейности по ООС”.
Регистрирането на домашните кучета чрез поставяне на микрочип ще
допринесе за постигането на следните резултати: създаване на детайлна
база данни за домашните кучета на територията на общината в т. ч.място
на отглеждане, данни за собственика и др.; повишаване на контрола
относно разхождането на кучета на нерегламентирани места; лесното
установяване на собственика на загубено или изоставено куче;
увеличаване на събираемостта на таксата за притежание на куче.
С реализацията на проекта ще се подобри организацията по прилагането
и изпълнението на изискванията на нормативната уредба.
В действащата Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и
действащата Наредбата за опазване на обществения ред на територията на
Община Бургас не са уредени изискванията на Закона за ветеринарно
медицинската дейност.
2. Предвид увеличаване на автомобилния трафик през летния период,
както и съществуващата инфраструктура в ЦГЧ – тесни улици с плътна
застройка, съществува реална опасност от забавяне в честотата на
обслужване на съдовете за битовете отпадъци, както и в някои части на
града – до невъзможност от обслужването им от страна на Консорциум

„Титан – Бургас”. В тази връзка се налага промяна в организацията и
графика на обслужването на контейнерите за битови отпадъци.
Предвид ограниченията в текста в Наредбата за опазване на
обществения ред на територията на Община Бургас и за яснота в
прилагането се предлага промяна в редакцията на текста за извършването
на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в
близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите.
В тази връзка изложеното обуславя необходимостта от изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и
изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на Община Бургас.
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На заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за
предложения и становища по предложения проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас. Предложения по проекта могат да бъдат
депозирани в Община Бургас – Центъра за административно
обслужване на граждани, както и на e-mail: ecologia@burgas.bg, в срок
от 08.04.2010г. до 22.04.2010г. включително.
§1.В чл. 43 ал.1 се прави следното изменение:
Създава се нова т.7 със следното съдържание:
„7. кучетата с поставен регистрационен микрочип, за първата година от
регистрацията му”.
§2.Чл. 45 се отменя.
2. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
На заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за
предложения и становища по предложения проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Бургас. Предложения по проекта могат да бъдат
депозирани в Община Бургас – Центъра за административно
обслужване на граждани, както и на e-mail: ecologia@burgas.bg, в срок
от 08.04.2010г. до 22.04.2010г. включително.
§1. В чл. 3 , т. 4 след текста „празничните и почивни дни” се
добавя „с изключение на дейностите по организирано събиране и
извозване на битовите отпадъци”.
§2.В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В алинея 1 се добавя текста „Забранява се” преди текста
„разхождането на животни в дворовете на учебните и детските заведения,
спортни и детски площадки, охраняема плажна ивица, тревните площи на
паркове и градини, с изключение на специално отредените площадки”.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Забранява се извеждането на кучета без повод, а на агресивните
и без намордник..”
§3. В чл. 33 се създават нови алинеи (3), (4), (5) и (6) със следното
съдържание:
„(3) При поискване от контролните органи по тази наредба,
собственикът се задължава да представя имунизационния паспорт на
кучето.”
(4) Собственикът на кучето е длъжен да отстранява замърсяванията,
причинени от животното.
(5) Собственикът на кучето е длъжен да вземе всички мерки за
предотвратяване безнадзорното напускане на животното от мястото на
разхождането и/или отглеждането му.
(6) Собственикът на куче, който не може да се грижи за него в
домашни условия, е длъжен да го предаде в Приюта за безстопанствени
кучета на Община Бургас ”
§4. Създава се нов чл. 33а:
„чл. 33а (1) При навършване на 4-месечна възраст или в 7 –дневен
срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът е длъжен да
регистрира кучето при ветеринарен лекар.
(2) При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя
микрочип, който съдържа код на населеното място и индивидуален
идентификационен номер на животното.
(3) Ветеринарните лекари са длъжни ежемесечно да представят
данните за регистрираните кучета в Дирекция ООС на Община Бургас.”

