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Раздел I 

Общи разпоредби 

. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1.(1) Настоящата наредба регламентира реда и условията за отглеждане и 

регистриране на кучета на територията на Община Правец.- като домашни любимци 

за компания, кучета за лов и охрана, кучета за специални дейности и към МВР и МО 

на територията на Община Правец. 

(2) Наредбата се отнася за кучетата, отглеждани като домашни любимци за 

компания, кучета за лов и охрана, кучета за специални дейности и към МВР и МО на 

територията на Община Правец. 

Чл.2. Собствениците на кучета носят гражданска и административно-

наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета, съгласно тази 

Наредба и действащото в страната законодателство – Закона за защита на животните 

/ДВ, бр.13/08.02.08г./ и Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

. 

 

Раздел II 

Регистрация на кучетата 

 

Чл.3.(1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на 

ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на 

паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване. 

(2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче 

над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар и в 

Общинска администрация – Правец. 

(3) При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или 

микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на 

административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и 

индивидуален номер на животното. 

Чл.4.(1) Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарно медицинска и 

административна регистрация. 

(2) Административната регистрация се извършва от кмета или упълномощено от него 

лице след представяне на следните документи:  

1. Заявление за регистрация – по образец.  

2. Ветеринарномедицински паспорт.  

3. Документ, удостоверяващ целта за използване на кучето, издаден от 

специализираните инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.).  

4. Квитанция за платена административна услуга.  

(3) Регистрацията се извършва еднократно и включва вписване в специален регистър, 

който съдържа база данни. В базата данни се въвеждат 

1. Номер и дата на регистрацията.  

2. Номер на обозначителния знак  

3. Трите имена и постоянен адрес на собственика.  
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4. Адрес, на който пребивава кучето.  

5. Порода, цвят, пол, външни белези и име на кучето, 

съгл.ветеринарномедицинския паспорт.  

6. Цел за използване на кучето.  

7. Ветеринарномедицински паспорт – номер и начин на трайно маркиране 

(татуировка или микрочип), дата на издаване.  

8. Дата на имунизация през съответната година.  

9. Дата на кастрация на кучето (ако е извършена), удостоверена със съответния 

документ.  

10. Платена такса – номер на квитанция, дата.  

11. Деклариране с подпис на собственика за запознаване със задълженията му по 

настоящата Наредба и размерите на налаганите глоби.  

(4) При регистрацията собственикът получава обозначителен знак, документ или 

паспорт, който се подменя всяка година.  

(5) Безплатна регистрация на кучета се извършва за:  

1. Пенсионери над 65-годишна възраст – за 1 куче.  

2. Хора с увреждания (слепи хора) – за 1 куче.  

3. Специализирани кучета на МО и МВР.  

4. Стопани, които са предоставили доброволно своите кучета за кастрация.  

(6) Информация за регистрираните в общинския регистър кучета се предоставя 

служебно на директора на РВМС и се актуализира на всяко тримесечие.  

Чл.5. Всички настъпили изменения /продажба, смърт и промяна на местоживеене/ се 

обявяват от собствениците в Районната ветеринарномедицинска служба и Общината 

чрез съответните документи, удостоверяващи промените.  

Чл. 6. (1) Таксата за притежание на куче се заплаща ежегодно в общинската данъчна 

служба до 31 март на съответната календарна година, съгласно действащата тарифа по 

Закона за местните данъци и такси, определена от Общинския съвет.  

(2) От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ съгл.чл.5, 

ал.2, т.3 собствениците на:  

1. Кучета на инвалиди.  

2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка.  

3. Кучета, използвани за опитни цели.  

4. Кучета, използвани от Българския червен кръст.  

5. Кастрирани кучета.  

6. Ловни кучета.  
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(3) При придобиването на куче с вече платена годишна такса, същата не се 

заплаща от новия собственик.  

(4) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват 

за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.  

Чл.7. Ветеринарномедицинската регистрация се извършва от държавните ветеринарни 

органи или от лицензирани ветеринарни специалисти по ред, определен от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и от Правилника за прилагане на ЗВД. 

 

 

Раздел III 

Стопанисване на кучетата 

 

Чл.8.(1) Собствениците на кучета са длъжни да ги отглеждат при спазване 

изискванията за защита на животните по тази наредба, както и по Закона за защита на 

животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

(2) Собствениците се отнасят към кучетата с грижата на добри стопани и да им 

осигуряват:  

1. Достатъчно количество храна и вода.  

2. Подходящо място за обитаване и хигиенни условия за отглеждане. когато ги 

отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата 

разходка; 

3. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за 

свободно движение. 

4. Редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване, ваксинация, 

обезпаразитяване и незабавно лечение при заболяване или нараняване.  

5. Да се грижат за тях, да не ги изоставят, да ги предпазват от болка и стресови 

ситуации.  

6. Да осъществяват постоянен непосредствен контрол върху поведението на 

кучето извън дома си.  

(3) Собственик, който не може да полага необходимите грижи съгл. ал.1, предава 

кучето на приют, организация или лице, което да го отглежда съгл.условията по ал.1.  

(4) Собствениците на кучета са длъжни :  

1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като 

почистват мястото след дефекация; 

2. да вземат мерки за бягство на животните и животните да не създават 

опасност за хора или други животни; 

3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на 

животните; 

4. при използването им за размножаване да се съобразяват с 

физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не 

допускат застрашаване на тяхното здраве. 
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 (5) Собствениците на кучета са длъжни при извеждането им на разходка да носят 

със себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и да го представят за 

проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.  

(6) При бягство и загубване на куче, собственикът е длъжен в 3-дневен срок да 

уведоми в писмена форма общинската администрация.  

Чл. 9. (1) Разходката на кучетата в населените места се извършва с нашийник, 

върху който се поставя обозначителния знак за регистрация и повод, а за агресивните 

- и с намордник.  

(2) Кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче 

(каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска 

стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски 

териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав и кангал, задължително се 

извеждат на разходка с намордник.  

(3) Кучетата, използвани за служебни цели, се предвижват съгласно изискванията 

на извършваната от тях дейност.  

Чл. 10. Забранява се:  

1. Извеждането на кучета без повод, а на агресивните кучета и кучетата, изброени 

в чл.9, ал.2 - и без намордник.  

2. Въвеждането на кучета в закрити обществените сгради, заведенията за 

обществено хранене (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), магазини, аптеки, 

лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове, с изключение на кучета-

водачи, придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО 

и МВР.  

3. Превозването на кучета в обществения автобусен транспорт без повод и 

намордник.  

4. Преминаването и престоя на кучета в детски площадки, детски градини и ясли 

и техните дворове.  

5. Допускане на свободно движещи се кучета на обществени места, 

предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите.  

6. Свободно пускане на кучета извън разрешените и обозначени места в 

населените места.  

7. Отглеждане на кучета в избени и тавански помещения, тераси, гаражи и около 

жилищните блокове на нееднофамилните сгради.  

8. Развъждането с търговска цел на кучета от частни лица в нееднофамилни 

жилища, избени и тавански помещения, тераси, гаражи.  

9. Отглеждане на повече от 2 кучета, над 1-годишна възраст, в апартаменти на 

нееднофамилни жилищни сгради.  

10. Организирането на борби с кучета.  

11. Вдигането на шум от кучета в часовете за отдих.  
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12. Разхождането на кучета от породите, изброени в чл. 9, ал. 2 от малолетни 

лица.  

13. Свободното пускане и движение на породите, изброени в чл. 9, ал. 2, на 

територията на общината.  

14. Ловенето и избиването на кучета, без разпореждането на компетентните 

органи, както и измъчването им по какъвто и да е начин.  

Чл. 11. (1) Кметът на общината и кметовете на населените места определят със 

заповед разрешените и забранени места за свободно пускане на кучета.  

(2) Местата за свободно пускане надлежно се обозначават от общинската 

администрация.  

Чл. 12. Общинската администрация и кметовете на населените места се 

задължават при сигнал от граждани за изоставени, наранени, хронично болни и 

злонравни кучета да проведат, съвместно с РВМС и районното полицейско 

управление, необходимите мероприятия.  

Чл. 13. (1) Всички кучета, ухапали човек или животно, се отвеждат веднага от 

собственика при практикуващия ветеринарен лекар за преглед и последващи 

епизоотични действия.  

(2) Кметът на общината и кметовете на населените места организират 

мероприятията за борба с безстопанствените кучета.  

  

IV. КОНТРОЛ И САНКЦИИ  

 

Чл.14 (1) Контролът по настоящата Наредба се извършва от кмета на община 

Правец, кметовете на кметства и кметски наместници , от упълномощени от тях 

длъжностни лица, от специализираните ветеринарномедицински органи в района на 

общината, както и от органите на РПУ – Правец. 

(2) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от 

упълномощените по (1) длъжностни лица 

(3)Въз основа на съставените актове за установяване на административни 

нарушения, Кметът на общината издава наказателни постановления.  

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН. 

 

Чл.15 (1) За констатирани нарушения по настоящата наредба се налага глоба от 

10 до 550 лева. 

(2) За повторно нарушение по от настоящата наредба се налага глоба от 550 до 

1000 лв. 

(3) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното 

нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт  
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V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

§1. По смисъла на тази наредба кучетата се класифицират като : 

 

1. Регистрирани - собственост на юридически или физически лица, 

организации и други, и са записани в регистрите на Общината. 

2. Нерегистрирани - собственост на обитателите на жилището, 

организацията или учреждението в което домуват, но са без регистрация. 

3. Безстопанствени – когато са без собственик и регистрация, родени като 

такива или изоставени от собственици и са свободно движещи се. 

4. Безнадзорни – когато са с определен собственик и с регистрация, но се 

движат свободно, без придружител и надзор.  

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§2. Настоящата Наредба се приема на основание чл.22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, изискванията на Закон за 

ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните(ДБ 

бр.13/08.02.2008г.) и отменя Наредба №18 от 2005г. 

§3 Наредбата е приета с решение №115/18.07.2008 г., Протокол №7 на 

Общинския съвет на Община Правец и влиза в сила 3 дни след публикуването й във 

вестник”Правешки глас”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                          /Николай НЕНЧЕВ/ 

 


