
Изменения в Наредбата за отглеждане на животни на територията на 

община Брацигово,които ще бъдат приети на заседанието през месец 

февруари 2011 година. 

 

1.чл.19 , ал.2 от Наредбата  да се промени както следва : „Не се разрешава 

продажба на животни , домашни любимци на лица под 18 години . 

 

 

2 .чл.25, ал.4. от Наредбата се променя както следва:  – „След изтичане на 

14 дневния срок от настаняването в Общински изолатор- приют за 

безстопанствени кучета , кучетата които не са потърсени от лица, 

легитимиращи се като собственици със съответните документи или не са 

приети за отглеждане от нови собственици по същия ред се връщат на 

местата , от които са взети. 

 

чл.27 от Наредбата се променя както следва  – Контролните органи по 

чл.26 извършват проверка на писмени и устни сигнали за нарушения по 

смисъла на настоящата Наредба. Проверките се извършват по реда на 

ЗАНН. 

                                       

В  Допълнителните  разпоредби на Наредбата се правят следните 

изменения : 

„ животно домашен любимец” е животното , отглеждано с нестопанска 

цел в дома на човека 

„ евтаназия „  - умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран 

лекарствен продукт. 

 „агресивно куче „ е куче, което проявява спонтанно неадекватна реакция 

, насочена срещу хора и животни и която е в зависимост от силата и 

нейното естество би могло до нараняване или причиняване на смърт.Точки 

а,б,в,г,д,е и определението кучето не е агресивно отпадат 

„приют за животни „ – общински или частен обект , който разполага с 

подходящи условия, за да подсигури на безстопанствени животни 

ветеринаромедицинско  обслужване, грижи , подслон и намиране на нов 

собственик. 

„селскостопански животни” – животни, отглеждани с цел производство 

на суровини и храни от животински произход или за други 

селскостопански или горскостопански цели или за работа.    

 

 В декларация/ приложение номер 1 / към наредбата за отглеждане на 

домашни животни на територията на град Брацигово към думата 

наказателна се добавя и административно и се чете административно-

наказателна отговорност. 


