СПРАВКА
за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с предложение за Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред
Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона за
нормативните актове
Постъпило едно предложение вх. № 94-00-815/06.04.2017 г. за промяна в текста на чл. 13, ал. 4
както следва: „Отглеждането на декоративни птици и животни в дворни места и околоблокови
пространства, както и в мазета, тавани, гаражи, стълбищни площадки, балкони, тераси или лоджии
на жилища, необхванати от ЗУЕС се осъществява само след писмено съгласие на непосредствените
съседи /съсобственици/ и съобразно физиологичните нужди на вида и санитарно-хигиенните
изисквания и условията, разписани в чл. 176, ал. 2 от ЗВД. Допуска се отглеждането само на две
двойки от вид”
Във връзка със законосъобразността на текстовете в наредбата е поискано становище от:
1.Областна дирекция по безопасност на храните-Търговище.-с конкретно предложение в писмо
вх. № 24-00-328/16.03.2017 г. „отглеждането на декоративни животни и птици да става при спазване
изискванията на Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията и реда за отглеждане на животни
компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености и Наредба № 41 от
10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат
домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.”
2. РЗИ-Търговище-няма конкретно предложение. С писмо вх. № 33-00-17/02.03.2017 г. ни
уведомяват следното:”шум произведен от различни породи животни/декоративни и домашни/ се
квалифицира като непостоянен, поради което не може да бъде извършено измерване на такъв. В
същото време става въпрос за частни жилища и зони около тях, които не подлежат на контрол от
РЗИ и не са обект на нашата компетентност”.
3. Общински браншови пчеларски съюз ”Нектар”-гр. Търговище- не представи становище
ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Във връзка с предложение вх. № 94-00-815/06.04.2017 г. за промяна в чл. 13, ал. 4, вносителя на
Докладната записка приема частично направеното предложение. Последното изречение от
предложението „Допуска се отглеждането само на две двойки от вид” не се приема, тъй като това
положение е обсъждано на заседание на Общинската епизоотична комисия и на заседание на
постоянните комисии на Общински съвет и е изказано неодобрение за ограничаване броя на
отглежданите декоративни животни и птици.
Предложението на ОДБХ от Писмо вх. № 24-00-328/16.03.2017 г. е включено в промяната, тъй
като се отнася до осигуряване по-голяма сигурност за населението от разпространение на различни
зоонози.
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