РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!
З А К О Н
ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ


В сила от 31.01.2008 г.
Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2011г.


§ 1. В чл. 8 се добавят следните две нови точки:
т. 7. самозащита или предотвратяване на нападение от безстопанствени животни
т. 8. умъртвяване на животни причинили каквато и да е телесна повреда или смърт на човек

§ 2. В чл. 47 ал. (3) се правят следните изменения: 
Думите „или се връщат по местата, от които са взети” се заменят с думите „се евтаназират”, а думите „..,,или други лица, които са подписали декларация за спазване на изискванията на чл. 49 и 50” –отпадат, като чл. 47 ал. (3) добива следния вид:
Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2, се маркират и се настаняват във временни приюти, определени от съответния общински съвет, или се евтаназират. Кучетата са под надзора и грижите на общините и организациите за защита на животните. 

§ 3. Отпадат чл. 48, 49, 50 и 51.

§ 4. В чл. 62 ал. (4) се правят следните изменения:
 	думите „... крайна необходимост...” се заменят с: „по чл. 8 т. 7 и т. 8”, като чл. 62 ал. (4) добива следния вид: 
Който стреля по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен и диви животни, освен в случаите по чл.8 т.7 и т.8 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.
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МОТИВИ

	Опасността за здравето и живота на гражданите в Република България от десетилетия насам винаги е била реална и непрекъснато се случват тежки инциденти, които зачестяват. Обществото е изправено при настоящата законова уредба пред пълната неспособност за справяне с проблема. Под фалшивите призиви за хуманност, водени най-често от користни интереси отделни лица или неправителствени организации внушават и формират обществено мнение, което води до все по-либерално отношение към бездомните животни. 
	С последните изменения през 2011 година проблемът още повече се задълбочи, следствие на което инцидентите лавинообразно се увеличиха. Страната ни става лош пример за скитащи и сеещи зарази и опасности за деца и възрастни бездомни животни. Никъде в страните наоколо, да не говорим за страните от Централна и Западна Европа, не могат да бъдат видени глутници кучета, които са постоянна заплаха за живота и здравето на хората. 
	Необходими са бързи и радикални мерки за решаването на проблемите натрупани с десетилетия, в каквато връзка предлагаме нашите изменения в Закона за защита на животните. 
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