Уважаеми г-жи и господа,
В продължение и подкрепа на становището на г-н Цветан Коцев бих искал да обърна
вниманието Ви на един парадокс.
Ще цитирам част от доклада: "Обществото ни като цяло и в частност жителите и гостите
на София имат правото да живеят в спокойна и сигурна среда. Именно това е и целта на
наредбата - да осигури обществения ред и спокойствието, с което да се даде
възможност на всеки гражданин и посетител на столицата да упражнява свободно и
сигурно своите права и да постига своите интереси".
Парадоксът, с който и г-н Коцев със сигурност се е сблъскал е факта, че отглеждането на
домашен любимец не фигурира никъде в наредбите на Столична община. Последните
две години живущи в няколко блока сме подложение на постоянен тормоз от алабай
(средноазиатска овчарка), отглеждана на балконите на апартамент. Лаят е постоянен,
от рано сутрин до късно вечер, а понякога и по цяла вечер. Сигнали са подавани
нееднократно, резултат - нулев. Получили сме отговор, че лаят на куче не се приема за
шум, но в един от линковете по-долу можете да видите нивото на шумов фон, което се
създава - нива над 93dB.
Подобно положение е абсурдно и в противоречие с доклада - при липсата на условия
за нормална почивка е невъзможно живеенето спокойно и постигането на личните
интереси. Добавям и факта, че нееднократно новороденото ми бебе се буди от лая на
кучето. Добавям и факта, че в редките случаи, когато кучето се разхожда същото е без
намордник, има и документирани с видео ухапвания.
Липсата на законова рамка "връзва ръцете" на институциите - Столичен инспекторат
препраща към Районна служба, те към Полиция, Полиция към Етажна собственост и т.н.
Факт е обаче, че решение на проблема няма, което до немалка степен се дължи и на
лични познанства и възможности на собствениците. БАБХ също е намесена като орган
за контрол на домашните любимци, но правата са никакви.
Бих си позволил да дам и още едно предложение за промяна в Наредбата - вземете
пример от Бургас, където е абсолютно забранено куче да се води без повод или на
повод по-дълъг от 6м, както и има точно определени места за свободно разхождане на
домашните любимци. В сила е и наредба и солени глоби за непочистени след
домашния любимец екскременти. Общинските полицаи следят строго за спазването на
наредбите и налагат глоби.
В приложен файл можете да видите част от получените до момента становища, както и
копие от подписката от живущите в района.
Линк с видеоматериали:
https://www.youtube.com/watch?v=TCbZTnCVW4M
https://www.youtube.com/watch?v=tAHLIIYPRz0
https://www.youtube.com/watch?v=XNO8RMNe5Jk
https://www.youtube.com/watch?v=sG-o52RPPx8
Силно се надявам, че Наредбата ще бъде променена, но за съжаление надеждата не е
подкрепена с искрена вяра.
С уважение,
Николай Качамаков

