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НАРЕДБА № 21 
 

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И 

РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приета с Решение №167 по Протокол № 22 от 14.02.2013 год. на Общински 

съвет - Исперих  
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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1. Настоящата наредба регламентира реда и начина на 

придобиване, регистрация, отглеждане и овладяване популацията на 

безстопанствените кучета, както и взаимоотношенията между 

институциите, неправителствените организации за защита на животните и 

собствениците на домашни любимци на територията на община Исперих. 

 

Чл.2. Овладяването на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на общината се осъществява чрез блокиране на раждаемостта, 

настаняване в приют, кастрация, обезпаразитяване, ваксинация и трайна 

маркировка – микрочип следвайки мерките и дейностите предвидени в 

„Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих”. 

 

РАЗДЕЛ II 

ПРИДОБИВАНЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 

 

Чл. 3. Собствеността върху куче се удостоверява с: 

1.Ветеринарномедицински паспорт с нанесена идентификация на 

кучето; 

2.  Договор за покупко-продажба от обекти регистрирани по чл. 137 

от ЗВМД, от други физически и юридически лица или по наследство. 

Договорът важи само до момента в който кучето навърши 6-седмична 

възраст.  

 

РАЗДЕЛ III 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Чл. 4. Регистрацията на кучетата е двустепенна и включва 

ветеринарно-медицинска и административна регистрация. 

 

Чл. 5. В 7- дневен срок от придобиване на куче над 6-седмична 

възраст собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар. 

 

Чл. 6. (1) Ветеринарно–медицинската регистрация се извършва от 

лицензирани ветеринарни специалисти по ред определен в Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и се съпровожда от задължителна 

имунопрофилактика след което се издават ветеринарен паспорт и 

обозначителен знак за всяко куче. 



            

7        7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2  тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg 

 

3 

(2) Ветеринарните лекари на територията на община Исперих 

изпращат ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на 

всяко новорегистрирано куче-домашен любимец. 

 

 

Чл. 7. (1) Административната регистрация се извършва от 

оправомощен служител в Община Исперих за кучетата отглеждани на 

територията на града и от кметовете на населените места за кучетата 

отглеждани по селата след представяне на ветеринарния паспорт на кучето 

и заплатена такса. 

(2) Всеки собственик на куче в едномесечен срок от неговото 

придобиване го декларира в общината в отдел „Местни данъци и такси” с 

декларация по образец приложение 1 по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване 

на куче и декларация по образец приложение 2, че като собственик на куче 

е запознат със задълженията си по настоящата наредба.  

(3) На базата на представените документи се извършва вписване в 

специален регистър, който съдържа следните данни: 

1. Име на собственика; 

2. Адрес на собственика и телефон за връзка; 

3. Данни за кучето според представените документи – име, възраст, 

порода, пол, отличителни белези, кастрация; 

4. Цел на използване – ловно, стражево, луксозно, специално; 

5. Постоянно местопребиваване на кучето; 

6. № на чипа или татуировката; 

7. Платена такса-номер на квитанцията, дата. 

(4) Извършената административна регистрация се удостоверява чрез 

издаване на удостоверение за регистрация с данни на собственика и 

кучето. Ежегодно се извършва пререгистрация на кучето. 

 

Чл. 8. При регистрацията въз основа на подадените декларации по 

чл. 7, ал.2 се заплаща „такса за притежаване на куче”. Съществуването на 

таксата е регламентирано в Закона за местните данъци и такси, а размерът 

и се определя с решение на Общински съвет-Исперих. 

 

Чл. 9. От заплащане на „такса за притежаване на куче” се 

освобождават собствениците на: 

1. кучета на инвалиди-удостоверено от собственика с представяне на 

действащо решение от ТЕЛК; 

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

3. кучета, използвани за опитни цели; 

4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 

5. кастрирани кучета-удостоверено чрез вписване от ветеринарен лекар във 

ветеринарномедицинския паспорт на кучето; 
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6. ловни кучета-удостоверено от собственика с представяне на копие на 

заверен ловен билет. 

 

 

 

 

Чл. 10. Подаването на декларация за притежаване на домашно куче е 

задължителна, независимо дали за животното следва да се заплаща такса 

или е от категориите освободени от заплащане на такса. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТАТА 

 

Чл. 11. (1) Собствениците на домашни кучета са длъжни: 

1.Да се грижат за животните и да не ги изоставят; 

2.Предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на 

животните; 

3. Да идентифицират своите животни посредством чип, както и да се 

погрижат за издаването на ветеринарномедицински паспорт на животното 

и редовното му обезпаразитяване и ваксиниране; 

4.Да носят със себе си Удостоверение издадено от общината за 

административна регистрация на всяко куче и платена годишна такса за 

притежаване на куче. Удостоверението е валидно до 31-ви март на 

следващата календарна година от издаването му. 

5. Да вземат мерки да не допускат животното само да напуска 

мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени 

места; 

(2) В случай, че собственикът на кучето по обективни причини  не 

може да го отглежда, той е длъжен да му осигури настаняване по 

надлежния ред в приют или да го предостави на нов собственик, който да 

го отглежда в съответствие с физиологическите и поведенческите му 

особености. 

(3) На обществени места собственикът, водачът или стопанинът на 

куче – домашен любимец е длъжен да не го оставя без надзор и да 

осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му и да 

събира и изхвърля в съдове за отпадъци екскрементите на кучето. 

 

Чл. 12. Забранява се присъствието и разхождането на кучета-

домашни любимци: 

1. на територията на детски градини, ясли и училища; 

2. на територията на здравни заведения; 

3. на територията на обособени детски и спортни площадки; 
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4.на територията на градските паркове и градини или определени 

части от тях, които не са определени със заповед на кмета за разхождане на 

кучета-домашни любимци; 

5. на места обозначени от общината със забранителни знаци. 

 

 

 

 

 

Чл. 13. (1) Собствениците на умрели домашни кучета: 

1. Уведомяват писмено съответното кметство по местоживеене за 

вписване на обстоятелството в Регистъра за домашни кучета; 

2.Загробват животните само на определените от община Исперих 

места при условията и реда, установени от Общински съвет-Исперих. 

(2) Сигнали за трупове на кучета, намерени на улични платна, в 

междублокови пространства и други открити обществени места, се подават 

в съответното кметство. Не се приемат анонимни сигнали. 

 

РАЗДЕЛ V 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 

 

Чл. 14. (1) Общински съвет - Исперих приема „Програма  за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Исперих” и предвижда средства за изпълнението и. 

(2) Кметът на общината организира изпълнението на програмата по 

ал.1 и ежегодно внася отчет за нейното изпълнение пред Изпълнителния 

директор на Българската Агенция по Безопасност на храните – БАБХ. 

(3) Мерките за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета се осъществяват от подвижни или стационарни амбулатории от 

организащиите за защита на животните. 

 

Чл. 15. (1)  Организацията за защита на животните съдейства на 

общината, като: 

1. посочва свои представители за координация на работата между 

общината, ОЗЖ и граждани; 

2.съдейства при обработването на постъпилите жалби и сигнали, 

свързани с домашни и безстопанствени кучета; 

3. осигурява свои представители за проверка на сигналите и жалбите; 

4. формира координационна мрежа от представители на ОЗЖ и техни 

съмишленици за проверка на сигнали и жалби. 

(2) ОЗЖ предоставя описание на необработените кучета по райони 

до амбулаториите и приютите, които работят по наредбата. Съдейства при 

залавянето и връщането на кучетата, като: 

1. поемат надзор върху обработени кучета; 
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2.изпълняват мерки спрямо обработените кучета за които са поели 

надзор съгласно чл.49 и 50 от ЗЗЖ; 

3. съдейства за набирането на финансови средства, медийно 

отразяване и организацията и провеждането на задомителни кампании на 

дейностите по Наредбата. 

 

 

 

Чл. 16. (1) Безстопанствените кучета се настаняват от организациите 

в приюти, регистрирани по чл.137, ал.1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

(2) Приюта за безстопанствени животни се стопанисва от общината 

и/или организация за защита на животните, регистрирани по реда на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

(3) Приюта разработва и прилага система за информиране на 

гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане. 

 

Чл. 17. При ухапване и застрашаване на живота на пострадалото 

лице от страна на домашно куче или безстопанствено куче констатирано 

със съответния медицински документ кучето се подлага на евтаназия 

съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 

РАЗДЕЛ VI 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

Чл. 18. Контролът по спазването на настоящата наредба се 

осъществява от длъжностни лица от общинска администрация Исперих, 

определени със заповед на Кмета на общината и от кметовете по населени 

места. Нарушенията на наредбата се установяват с констативни протоколи 

и актове за установяване на административни нарушения, съставени от 

тези длъжностни лица. 

 

Чл. 19. (1) За административни нарушения по настоящата наредба на 

виновните физически лица се налага глоба от 20 до 300 лева, а на ЕТ и ЮЛ 

в размер от 300 до 1 000 лева. 

(2) При ухапване или нараняване на хора от куче, на собствениците 

им се налагат глоби, както следва: за физически лица от 200 до 1 000 лева, 

а на ЕТ и ЮЛ в размер от 1 000 до 5 000 лева. 

 

Чл. 20. Глобите, събрани по реда на тази наредба и приходите от 

събраните такси за притежаване на куче, постъпват в общинския бюджет и 

се използват целево за: изграждане и поддържане на специализирани 

обособени площадки за разхождане на домашни кучета; поставяне на 

указателни табели (забранителни, разрешителни) за разхождане на 
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домашни кучета; за доставка и монтаж на специализирани кошчета за 

кучешки екскременти; за общински кампании по кастрации, 

обезпаразитяване, чипиране и пр.; за други дейности и мероприятия, 

включени в плана за действие към „Програма  за ововладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Исперих”. 

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

&1.Настоящата Наредба се издава на основание чл.40, ал.5 от Закона за 

защита на животните. 

&2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината и на 

упълномощени от него лица и на кметовете на населените места. 

&3. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба №14 За 

придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на 

територията на Община Исперих (приета с Решение №175/26. 04. 2006г.). 

&4. „НАРЕДБА  № 21 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ 

КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” е приета с 

Решение № 167, взето с Протокол №  22/ 14.02.2013г. на Общински съвет-

Исперих.  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ:                      

/ ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН / 
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ДО                                                                                                                Приложение: 1 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

Д Е К ЛА Р А Ц И Я 

По чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче 

1. От ……………………………………………………………тел: ………………………… 

         (собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер на чужд гражданин …………………………………… 

Постоянен адрес/седалище: ………..………………………………………………………… 

л.к. № ……………, издадена на ………………………от …………………………………... 

представител на: ………………………………………………………………………………. 

седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………. 

БУЛСТАТ/ЕИК ……………………………………………………………..………………… 

2. чрез …………………………………………………………..тел:………………………….. 

          (собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер на чужд гражданин …………………………………… 

Постоянен адрес/седалище: ………..………………………………………………………… 

л.к. № ……………, издадена на ………………………от …………………………………... 

Пълномощно № ………………, заверено на …………………..от…………………………. 

 

3. Настоящата декларация се подава на следното основание /отбележете с Х/: 

           

           Придобиване на куче 

 

          Освобождаване от такса 

 

4. Освобождаване от такса /отбележете с Х/: 

           Кучета на инвалиди 

 

           Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка 

 

           Кучета, използвани за опитни цели 

 

           Кучета използвани от БЧК 

 

           Кастрирани кучета 

 

           Ловни кучета 

 

5. Декларирам, че продавам куче: 

Порода: ………………………………………………………………………………………… 

Документ: ……………………………………………………………………………………… 
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Други данни: …………………………………………………………………………………... 

 

Дата:……………..                                                    Декларатор: ………………………….. 
                                                                                                                       /подпис, печат/ 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.255 и чл. 313 от НК. 
 
Данните, които ни предоставяте и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат на специална защита и ние поемаме 

ангажимент да ги опазваме, съхраняване и използваме само за наша информация и да не ги представяме на трети лица! 

 

 

ДО                                                                                                                Приложение: 2 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

Д Е К ЛА Р А Ц И Я 

 

1. От ………………………...………………………………тел:   …………………………… 

          (собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер на чужд гражданин …………………………………… 

Постоянен адрес/седалище: ………..………………………………………………………… 

л.к. № ……………, издадена на ………………………от …………………………………... 

представител на: ………………………………………………………………………………. 

седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………. 

БУЛСТАТ/ЕИК ……………………………………………………………..………………… 

 

2. чрез ……………………………………………………..тел: …………………………….... 

(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер на чужд гражданин …………………………………… 

Постоянен адрес/седалище: ………..………………………………………………………… 

л.к. № ……………, издадена на ………………………от …………………………………... 

Пълномощно № ………………, заверено на …………………..от…………………………. 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Че като собственик на ………….броя кучета съм запознат със задълженията ми по  

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 

КУЧЕТА И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ и размерите на налаганите глоби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:……………..                                                    Декларатор: ………………………….. 
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                                                                                                                       /подпис, печат/ 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.255 и чл. 313 от НК. 
 
Данните, които ни предоставяте и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат на специална защита и ние поемаме 

ангажимент да ги опазваме, съхраняване и използваме само за наша информация и да не ги представяме на трети лица! 

 


