РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за защита на животните
(Обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г. и бр. 8 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 7, ал. 2, т. 1 думата „трайно” се заличава.
§ 2. Член 10 се отменя.
§ 3. В чл. 21 думите „Не се допускат” се заменят със „Забранява
се”, а думите „полумаймуни и маймуни” се заменят с „екземпляри”.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в домашни условия” се заменят с „извън
зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени
видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на
дивеч”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министърът на околната среда и водите определя с наредба
условията за отглеждане, съобразени с физиологичните и поведенческите
особености на дивите животни по ал. 1 и 2.”
§ 5. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) За регистрацията по чл. 22, ал. 1 регионалните
инспекции по околната среда и водите издават регистрационни карти.
(2) Регистрационните карти включват следната информация:
1. име на собственика;
2. вид на отглеждания екземпляр;
3. пол и година на раждане/излюпване на екземпляра;
4. маркировка, ако такава е налична;
5. адрес, на който се отглежда екземплярът;
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6. документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен,
закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от
друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция;
7. номер на разрешителното, даващо право на собственика за
неговото отглеждане, ако такова се изисква по реда на чл. 22.
(3) При смяна на собствеността на екземпляра собственикът
предава оригинала на регистрационната карта на новия собственик, който я
използва за последваща регистрация.”
§ 6. В чл. 27, ал. 1 след думата „бозайници” се поставя запетая и
думите „и полумаймуни и маймуни" се заменят с „включително видове”.
§ 7. В чл. 59, ал. 2 думите „по глава трета” се заличават.
§ 8. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) Който прояви жестокост към животно по смисъла на
чл. 7, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява
престъпление.
(2) В случаите по чл. 7, ал. 2, т. 2 се прилага разпоредбата на чл. 422
от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а в случаите по чл. 7, ал. 2,
т. 19 и 20 - разпоредбата на чл. 427 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(3) В случаите по ал. 1 животното може да се отнеме в полза на
държавата.
(4) Който стреля по безстопанствени животни, опитомени животни
или животни в плен и диви животни, освен в случаите на крайна
необходимост или в съответствие с разпоредбите на Закона за лова и
опазване на дивеча или Закона за биологичното разнообразие, се наказва с
глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
(5) Когато нарушението по ал. 1 и 4 е извършено от ветеринарен
лекар или ветеринарен техник, от длъжностно лице или лице, осъществяващо
дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за
животни, се налага глоба в размер от 1000 до 1500 лв., освен ако деянието не
съставлява престъпление.
(6) Когато нарушението по ал. 1 и 4 е извършено повторно, глобата е
от 1000 до 2000 лв.”

мб-ÁÑ

102-01-61.RTF

3

§ 9. В чл. 70, ал. 1 след думите „Министерството на околната среда
и водите” се поставя запетая и се добавя „регионалните инспекции по
околната среда и водите”.
§ 10. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 2 се изменя така:
„2. „Болка, страдание и увреждане” е причиняването на смущения в
здравето (физическо, нервномозъчно и социално) на животните. Това
включва причиняването на болест, травма и физиологичен и нервномозъчен
дискомфорт в момента на използването на животното или впоследствие
(например след инжектиране на карциногени).”
§ 11. В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби думите „В
тригодишен срок от влизането в сила на закона” се заменят с „До 31
декември 2015 г.”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 12. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ,
бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г. и
бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 151:
а) в т. 1 след думите „посочени в” се добавя „чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и
12” и се поставя запетая;
б) в т. 2 думите „боеве или” и думите „или смърт” се заличават.
2. В чл. 422:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако
деянието не съставлява престъпление”;
б) алинея 2 се отменя.
3. В чл. 426 думите „в размер 50 лв.” се заменят с „в размер 100 лв.”
и след тях се поставя точка и текстът до края се заличава.
4. В чл. 427 ал. 3 се отменя.
5. В чл. 428 след думите „в размер 100 лв.” се поставя точка и
текстът до края се заличава.
6. В чл. 429:

мб-ÁÑ

102-01-61.RTF

4

а) в ал. 1 числото „20” се заменя с „200”;
б) в ал. 2 числата „20” и „40” се заменят съответно с „200” и „400”.
§ 13. В чл. 30 от Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.; изм.,
бр. 80 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) думите „Изпълнителната агенция по
почвените ресурси към министъра на земеделието и храните” се заменят с
„Министерството на земеделието и храните”.
§ 14. В чл. 11, ал. 2 от Закона за отговорността за предотвратяване
и отстраняване на екологични щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 12, 32
и 35 от 2009 г. и бр. 77 и 98 от 2010 г.) думите „директора на Изпълнителната
агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните” се
заменят с „Министерството на земеделието и храните”.
§ 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник”.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ………………………
2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:
(Цецка Цачева)
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Ì Î Ò È Â È
êúì проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на
животните

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), с който се инкриминира проявата
на жестокост към животните и на основание § 45 от същия закон следва да се
изготвят законопроекти за изменение и допълнение на законите, чиито
разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с Наказателния кодекс, а
именно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита
на животните (ЗЗЖ).
Изменението им се налага с оглед отстраняване на възникващи
противоречия между техните разпоредби и направените промени в
Наказателния кодекс със Закона за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (ДВ, бр. 33 от 2011 г.). Тъй като някои от случаите на проява на
жестокост към животни и причиняването противозаконно на смърт на животно,
за които в ЗВД и ЗЗЖ са предвидени административни санкции, вече са
инкриминирани, т.е. вече се предвижда наказателна санкция, не е допустимо за
едно и също деяние да има и административна, и наказателна санкция. Това
налага да се променят ЗВД и ЗЗЖ и да се отстрани дублирането.
Със законопроекта се удължава срокът за изтегляне на популацията от
безстопанствени кучета в приюти. Според сега действащата норма от § 5 на
Преходните и заключителните разпоредби на ЗЗЖ в тригодишен срок от
влизането в сила на закона общинските съвети и кметовете на общини следва да
осигурят настаняването на безстопанствените животни в приюти. Законът е
влязъл
в
сила
от
31 януари 2008 г., следователно до 31 януари 2011 г. всички безстопанствени
животни трябваше да бъдат настанени в приюти. Изпълнението на тази
законова разпоредба в предвидения срок е невъзможно по следните обективни
причини:
На първо място следва да се отчете фактът, че естественото свиване
на популацията вследствие на кастрация е невъзможно в рамките на три години.
На второ място трябва да се вземе предвид и големият брой
(свръхпопулация) на безстопанствените кучета в цялата страна.
И на трето, но не на последно място - размерът на финансовите
средства, необходими за изграждането и поддържането на приюти с капацитет,
достатъчен да побере свръхпопулацията от безстопанствени кучета, е в такива
големи размери, че е невъзможно да бъде осигурен в условията на финансова
криза и би представлявал ненужно бреме за данъкоплатеца.
Следва да се отбележи и фактът, че след като законът е влязъл в сила
на 31 януари 2008 г., процедурата по изготвяне и приемане на общинските
бюджети е била започнала. Програмите за овладяване популацията на
мб-БС
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безстопанствените кучета са станали факт в средата на 2008 г. (а за много
общини дори в края на 2010 г.) при вече приет и действащ бюджет за годината,
което води до ограничаване на възможността за предвиждане на оптималния
размер средства за тяхното реализиране. Предвиждането на достатъчно средства
за реализиране на посочените програми бе възможно едва при изготвянето и
приемането на общинските бюджети за 2009 г. (за друга голяма част от
общините чак 2011 г., а голям брой общини изобщо не разполагат със средства
за тази дейност). Това доведе до допълнително съкращаване на и без това
краткия тригодишен срок, предвиден в ЗЗЖ. В условия на неовладяна
популация от безстопанствени кучета (много нисък процент на кастрираните
кучета от уличната популация), каквато е тя в момента в почти цялата страна,
прибирането на животните и постоянното им настаняване и издръжка в приюти
е необосновано, крайно скъпо и необходимият финансов ресурс не би могъл да
бъде осигурен.
С удължаването на срока за изтегляне на безстопанствените кучета от
улиците ще се предостави възможност в един разумен срок общините в
Република България да се справят с проблема и да изпълнят вменените им
задължения.
Значително ще се намали размерът на необходимите финансови
средства за решаване на проблема, като се разсрочат във времето необходимите
средства за построяване и издръжка на приютите за безстопанствени животни.
С приемането на двата законопроекта се очаква да се отстрани
съществуващото дублиране на санкции – административни и наказателни – за
едно и също деяние, както и да се създадат необходимите предпоставки за
правилното и успешно овладяване на популацията от безстопанствени кучета на
територията на страната.
По предложение на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) са направени някои допълнения и уточнения в разпоредбите за дивите
животни – чл. 21, 22, 27, 59 и 70 от ЗЗЖ:
• Уточнени са понятията „полумаймуни и маймуни” от разред
примати, като са включени всички видове от разред примати, тъй като бяха
пропуснати лемурите, които са представители на този разред и имат същите
изисквания за отглеждане, както и останалите видове примати.
• Понятието отглеждане на диви животни „в домашни условия” е
трудно да бъде дефинирано и не може да изчерпи всички възможности за
отглеждане на диви животни извън естествената им среда, затова е заменено с
по-точното определение отглеждане „извън зоологически градини, центрове за
отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове
и бази за интензивно стопанисване на дивеч”.
• Създаден е нов чл. 22а с информация за информацията в
регистрационните карти, които издават регионалните инспекции по околната
среда и водите при регистрация на дивите животни.
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Чрез направените изменения на чл. 59, ал. 2 и чл. 70, ал. 1 са
разширени пълномощията за контрол на МОСВ по изпълнение на мерките за
защита на дивите животни, като са добавени и регионалните инспекции по
околната среда и водите, които като самостоятелни юридически лица до
момента са срещали трудности по прилагането на закона при старата
формулировка.
С предвидените изменения всички изисквания в ЗЗЖ ще се отнасят и
за дивите животни, като контролът ще се извършва от МЗХ, МОСВ и
Изпълнителната агенция по горите както самостоятелно, така и съвместно, при
всички случаи на упражнено нехуманно отношение или жестокост към дивите
животни и съответните контролни органи ще разполагат с необходимите
правомощия за санкциониране.

ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:
(Бойко Борисов)
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