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РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1. Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за придобиване, 

регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община 

Неделино.  

Наредбата не се отнася за кучета на МНО и МВР, БЧК, Планинска спасителна служба. 

 

Чл. 2. Собствениците на кучетата носят гражданска и административно - наказателна 

отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета. 

 

РАЗДЕЛ II 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТАТА 

 

Чл. 3. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират в срок не повече от 

навършване на 3-месечна възраст, а за новопридобитите не повече от 30-дни от деня на 

придобиване. 

 

Чл. 4. Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарномедицинска и 

административна регистрация. 

 

Чл. 5. Ветеринарномедицинската регистрация се извършва от държавните ветеринарни 

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

ветеринарномедицинската дейност и се съпровожда от задължителна 

имунопрофилактика (ваксинация, обезпаразитяване). 

 

Чл. 6. /1/. Административната регистрация за кучетата, отглеждани на територията на 

Община Неделино се извършва в Общинска администрация Неделино от 

упълномощени от Кмета на общината служители, след представяне на документ за 

ветеринарномедицинска регистрация. 

/2/ Упълномощени от Кмета на община Неделино служители водят ежегодно Регистър 

за кучета, отглеждани на територията на съответното населено място. 

/3/ На базата на представения документ се извършва вписване в специален регистър за 

кучета, който съдържа следните данни:  

1. Трите имена на собственика и постоянен адрес; 

2. Адрес, на който пребивава домашното куче; 

3. Име на домашното куче, възраст, порода, пол, външни белези – според паспорта; 

4. Номер на квитанцията за платена такса за притежаване на куче; 

5. Номер на микрочип / татуировка на кучето; 

6. Номер на ловен билет; 

7. Номер на Решение на ТЕЛК; 

8. Подпис на собственика на кучето, с който удостоверява, че е запознат със 

задълженията си по настоящата Наредба. 

/4/ Въз основа на извършената регистрация се издават: 

1. Удостоверения по образец за административна регистрация и/или 

пререгистрация. 

2. Обозначителен знак с регистрирания номер на кучето, който се монтира 

върху нашийника му. 

/5/ В удостоверението по ал.4, се отразява: 

1. Номер на удостоверение за регистрация и/или пререгистрация; 



2. Подпис на длъжностното лице, издало удостоверението, заверен с печат; 

/6/ Забранява се преотстъпването на талона и обозначителния знак. 

/7/ Ако удостоверението и/или обозначителният знак, бъдат загубени или унищожени 

се издава нов срещу такса от 5/пет/ лева. 

 

Чл. 7. /1/ За извършената административна регистрация собственикът на кучето 

заплаща такса за притежаване на куче, която включва стойността на регистрационния 

талон и обозначителния знак, чийто размер се определя от Общински съвет в Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община 

Неделино. 

/2/ Срещу платената от собственика такса, административните служители издават 

квитанция в два екземпляра, с номер за календарната година. 

 

Чл. 8. /1/ Административната регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на 

собственика или адреса се извършва актуализация в регистъра в срок до 1 месец. 

/2/ Ако собственика на кучето не уведоми служителите в администрацията за 

настъпилата промяна, след изтичане на срока по ал.1 се връчва предупреждение за 

извършване на актуализацията от съответната администрация, при неизпълнение от 

страна на собственика се налага глоба;   

 

Чл. 9. /1/ Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в 

едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 

март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една 

дванадесета от годишния ѝ размер за всеки месец до края на годината, включително за 

месеца на придобиването. 

/2/ Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с 

намаляване броя на безстопанствените кучета. 

/3/ При неспазване на условията по чл.9, ал.1, собственикът заплаща глоба и/или 

сумата, дължима за пропуснатите (нерегистрирани) месеци и години. 

/4/ За куче, което е регистрирано в една администрация /кметство или кметско 

наместничество/ на територията на община Неделино, и за което вече е платена такса, а 

се налага преместването му на друг адрес в рамките на съответната администрация или 

на адрес в друго населено място в общината: 

1. Собственикът представя полученото вече Удостоверение за регистрация в 

района, от където е издадено, за вписване в забележка на новото обстоятелство. 

2. Общинският служител вписал забележката по т.1, по служебен ред уведомява 

администрацията /кметство или кметско наместничество/, на чиято територия се 

премества собственика и кучето, и прехвърляне в съответната администрация  данните 

налични в регистъра за кучета. 

 

Чл. 10. /1/ Освобождават  се от такса собствениците на: 

1. Кучета на лица с увреждания; 

2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

3. Кучета използвани за опитни цели; 

4. Кучета, използвани от Българския червен кръст; 

5. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се 

отглеждат в регистрирани животновъдни обекти; 

 



Чл. 11. Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства, и/или 

данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на такса за притежаване 

на куче, се наказва с глоба след установяване на нарушението. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТАТА 

 

Чл. 12. Собствениците на кучета ги отглеждат при спазване изискванията за защита на 

животните по Закон за защита на животните и по Закон за ветеринарномедицинската 

дейност.  

 

Чл. 13. /1/ Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към тях с грижата на 

добри стопани: да не ги изоставят, да опазват здравето им, да ги предпазват от болка и 

страдания; да ги отглеждат съобразно физиологичните им нужди и санитарно-

хигиенните изисквания; 

 

/2/ В случаи на нарушения по предходната алинея, удостоверени с протокол от 

проверяващите органи, собствениците се наказват с глоба. 

 

Чл. 14. /1/ Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища, в сгради – етажна 

собственост, на площ по-малка от: 

1. За куче: 

a) за малки породи до 10 кг. – 6 кв.м; 

б)   за средни породи до 25 кг. – минимум 8 кв.м; 

в)   за големи породи над 25 кг. – над 10 кв.м; 

       2. За котка – минимум 6 кв.м.  

/2/ Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището. 

/3/ На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява послон или къщичка, които 

да ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия. 

/4/ На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за 

свободно движение, както и ежедневна разходка. 

 

Чл. 15. /1/ Собствениците на животни – компаньони им осигуряват: 

1. условия, грижи и внимание, съобразени с естествените им нужди, според 

вида и породата им; 

2. достатъчно количество храна и вода; 

3. необходимото пространство и движение; 

4. условия, които не им позволяват да избягат; 

5. ветеринарномедицинско обслужване; 

Чл. 16.  /1/ Всеки стопанин на куче е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и 

повод; 

/2/ Кучетата от едри породи и/или агресивен характер: кавказка овчарка, българско 

овчарско куче(каракачанка), германски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска 

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

– се разхождат на къс повод и с наморник.  

/3/ При извеждане на кучета собственикът е длъжен да осигури пълна безопасност за 

живота, психическото и физическото здраве на гражданите. 

/4/ При констатиране на нарушения по предходните алинеи ал. 1 и 2 от проверяващите 

органи собственикът се наказва с глоба. 



 

Чл. 17. Собственикът на животно-компаньон е длъжен да събира фекалиите му при 

разхождането му на публични места, като за целта е необходимо за носи със себе си 

хартиени или найлонови торбички и ръкавица или щипки. При констатиране на 

нарушение от проверяващите органи, извършителят се наказва с глоба. 

Чл. 18. Всеки собственик на животно-компаньон при разхождането му е длъжен да 

носи в себе си необходимите документи – ветеринарномедицински паспорт и 

Удостоверение за регистрация, като същите при поискване да се предоставят за 

проверка на длъжностните лица от общинска администрация, органите на МРВ и други 

длъжностни лица, оправомощени по закон. 

 

Чл. 19. Стопаните на агресивни кучета са длъжни: 

1. Да не ги оставят свободно движещи се. 

2. Да поставят табела с текст „ЗЛО КУЧЕ” на входната врата на имота или 

жилището. 

 

Чл. 20. Собствениците на животни – компаньони са длъжни да вземат мерки животните 

да не създават опасност за хора или други животни. 

 

Чл. 21. ЗАБРАНЯВА СЕ: 

 

1. Разхождането на кучета на територията на детски ясли, детски градини, 

детски и спортни площадки, стадиони и училища; както и в дворовете на здравни 

заведения и заведения за социални грижи и на места, обозначени със забранителни 

табели; 

2. Свободното движение и на животни-компаньони на обществени места, както 

и във входовете на жилищни блокове;  

3. Разхождането на кучета от малолетни лица; 

4. Отглеждането на куче, което с поведението си системно безпокои живеещите 

в съседство хора; 

5. Отглеждането на животни-компаньони в около блокови пространства, на 

открити тераси и балкони и стълбищни площадки на сгради в режим на етажна 

собственост;  

6. Въвеждане на животни-компаньони в търговски обекти и обществени места, с 

изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора; 

7. Отглеждането и развъждането на животни-компаньони, с цел добиване на 

кожи и месо от тях; 

8. Организирането и провеждането на борби с кучета и други животни; 

9. Транспортирането на кучета с обществен транспорт, с изключение на кучета 

на МВР и кучета водачи на слепи хора; 

10. Ловенето и умъртвяването на животни-компаньони, освен в случаите и по 

начина, регламентиран в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за 

защита на животните. 

11. Насъскването на животни едно срещу друго. 

 

Чл. 22. (1) При разхождане на кучета, собствениците и лицата които ги стопанисват са 

длъжни да спазват още следните разпоредби: 

1. Да не оставят кучето без надзор и да упражняват постоянен контрол над 

поведението му.  



2. Собственикът на кучето взема мерки да не допуска животното само да 

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

места (чл. 35, ал.1 Закон за защита на животните)  

3. Да не допуска нарушаване на обществения ред, като е длъжен да предотврати 

всякаква проява на необоснована агресия на кучето на обществени места и не нарушава 

спокойствието на гражданите. 

4. Да не използува кучето за комерсиални цели- просия, игри на късмета, хазарт, 

платени демонстрации на дресура и др. 

 

Чл. 23. Всеки стопанин на куче е длъжен да осигури спазването на общите изисквания 

от Правилника за вътрешния ред на етажната собственост, в сгради в режим на етажна 

собственост. 

 

Чл. 24. Собствениците на кучета осигуряват стерилизацията им (кастрацията им), освен 

ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни 

или да ги предоставят на нови собственици. 

 

Чл. 25. /1/ Кметът на общината определя със заповед разрешените места за свободно 

движение на кучета. 

/2/ Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се движат извън чертите на 

населеното място, в собствения си двор (но не в общ двор на жилищна кооперация, 

където дворната площ е с общо ползване) и в местата, определени за това и обозначени 

с табели. 

 

Чл. 26. /1/ Собствениците на куче нападнало, наранило или ухапало човек или друго 

животно, се глобяват в максимален размер при установяване на нарушението от 

длъжностните лица. 

/2/ При констатиране на нападение, длъжностните лица съставят протокол, в който се 

отбелязват обстоятелствата, собственика на животното, пострадалото лице, свидетели 

на инцидента, ако има такива. Като към протокола се прилагат:  

 1. Становища от ветеринарен лекар (относно агресивността на кучето, 

причини за нападения, доколкото могат да бъдат в резултат на здравословното му 

състояние, възможността за ново нападение и възможност за дресировка и обучение, с 

оглед предотвратяване на агресивно поведение. 

 2. Медицински документ за удостоверяване на здравословното състояние на 

пострадалото лице. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 

 

Чл. 27. /1/ Общинските съвети приемат програми за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им . 

/2/ Кмета на община Неделино организира изпълнението на програмите по ал. 1 и 

ежегодно внасят отчет за тяхното изпълнение пред генералния директор на 

Националната ветеринарномедицинска служба.  

/3/ Мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета се 

осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общините 

или организациите за защита на животните. 

 

/4/ Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за 



юридическите лица с нестопанска цел, участват при изготвянето и могат да участват 

при изпълнението на програмите по ал. 1. 

 

Чл. 28. Безстопанствените животни се настаняват от органите и организациите по чл. 

24, ал. 2 и 3 в приюти, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

Чл. 30. (1) Контролът по настоящата Наредба се извършва от Кмета на Община 

Неделино, специализираните общински и ветеринарномедицински органи, органите на 

МВР, както и други лица, определени със заповед на кмета, които съставят актове за 

установяване на нарушенията по настоящата Наредба. 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощени 

от него лица. 

(3) Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се 

извършва по реда на ЗАНН. 

Чл. 31. (1) За административни нарушения по настоящата наредба на виновните 

физически лица се налага глоба от 50 /петдесет / до 500 /петстотин/ лева, а на 

еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция в размер от 500 

/петстотин/ лева до 5000 /пет хиляди/ лева. 

(2) При ухапване или нараняване на хора се налага глоба от 500 до 5000 за физическите 

лица и от 5000 /пет хиляди/ лева до 50 000 /петдесет хиляди/ лева за юридически лица. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 

1. Кучетата се класифицират като: 

а) регистрирани – собственост на юридически или физически лица, записани в 

регистрите на Общината. 

б) нерегистрирани – собственост на обитателите на жилището, в което домуват, но без 

регистрация. 

в) безстопанствени – родени като такива или изоставени от собствениците, които не 

обитават дом, ферма или специално определено място за тях. 

г) загубени – регистрирани свободно движещи се извън мястото на домуване без 

знанието на собственика. 

д) животни-компаньони – се разбират по смисъла на Закон за защита на животните, 

всички домашни кучета и котки, собственост на физически или юридически лица 

2.”Евтаназия” е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран лекарствен 

продукт; 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и изискванията на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

 



§ 2. Настоящата Наредба е приета с Решение № 672 от 27.12.2018 година, 

Протокол №  51 на Общинския съвет. 

 

§ 3. Настоящата Наредба отменя Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на 

кучетата на територията на община Неделино приета с Решение № 213 от 19.12.2012 

година, по Протокол № 22/19.12.2012г. на Общинския съвет, отменена с Решение 

№289/2018г. на Административен съд гр.Смолян по описа на АС-Смолян. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ…………………… 

                              /АСЕН БЕЛЕВ/ 

 
 


