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ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТАТА  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА 

 
 

 

РАЗДЕЛ І  

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1. Настоящата наредба регламентира реда, условията и изискванията за 

регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Опака.  

Чл. 2. Според притежаването и начина на отглеждане, кучетата се класифицират 

на: 

1. Регистрирани - собственост на физически или юридически лица, записани 

в регистъра на Общината; 

2. Нерегистрирани - собственост на обитателите на жилището, в което домуват, но 

са без регистрация; 

3. Безнадзорни - с определен собственик и регистрация, но се движат свободно без 

придружител; 

4. Безстопанствени - родени като такива, загубени или изоставени от своите 

собственици и които не обитават дом, ферма или специално определено 

за тях място; 

Чл. 3. Собствениците на кучета носят гражданска или административно-

наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

 РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА 

 

Чл. 4. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират в срок от 30 дни от 

деня на придобиването им, независимо от тяхната възраст, във ветеринарен кабинет.  

Чл. 5. Регистрацията на кучетата е двустепенна и включва ветеринарно-

медицинска и административна регистрация.  

 /1/. Ветеринарно - медицинската регистрация се извършва от регионална 

ветеринарномедицинска служба или от упълномощени поделения по реда 

определен в ЗВМД и Правилника за прилагането му. 

/2/. Административната се извършва от кметовете или упълнимощени от тях лица 

по населени места. За същата се представят следните документи: 

 а/ документ за ветеринарно-медицинска регистрация – паспорт; 

 б/ квитанция за платена такса; 

 в/документ – декларация от собственика за целта на ползването на 

кучетата/само за фирми, дружества и организации/ 

/3/. Собствениците на кучета заплащат стойността ветеринарния паспорт и 

медицински преглед. 

/4/. При положителен резултат за бруцелоза кучето подлежи на ефтаназия, 

която се извършва от ветеринарния лекар, констатирал заболяването. 

/5/. Регистрацията включва: 

 а/ вписване в специален регистър името и адреса на собственика, при 

спазване на чл. 4 от Указ № 9399 за борба с беса. 

 б/ данни за кучето според представените документи – име, възраст, порода; 
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 в/ цел на ползване; 

 г/ постоянно пребиваване; 

 д/ други, ако има такива; 

 Чл. 6. /1/ Административната регистрация се извършва от оправомощени 

служители на Община Опака, 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. 

/2/. На базата на представените документи се извършва вписване в специален 

регистър, който съдържа следните данни: 

1. Име на собственика; 

2. Адрес на собственика; 

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

    пол, отличителни белези; 

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

5. Постоянно местообитаване на кучето; 

6. Други, ако има такива; 

/3/. Въз основа на извършената регистрация се издават: 

1. Талон за регистрация; 

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

върху нашийника му; 

/4/. При смърт, смяна на собственика или адреса се извършва актуализация в 

регистъра в срок до 30 дни. 

/5/. За извършената административна регистрация, собственикът на кучето заплаща 

такса включваща стойността на обозначителния номер , в съответствие с Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Опака. 

/6/ Ежегодно в данъчната служба на общината собственика на куче заплаща 

годишна такса в размер определен с Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака. 

/7/ От годишна такса се освобождават собственици на чийто кучета е извършена 

кастрация, срещу представяне в общинска администрация документ от ветeринарната 

служба. 

 Чл. 7. При отглеждане на повече от едно куче на един адрес, собственикът е 

длъжен да изиска писмено съгласие: 

 а) от съседите по етаж и тези живеещи на съседни по един етаж при етажна 

собственост; 

 б) от собствениците на съседни поземлени имоти при ниско и средноетажно 

жилищно застрояване и обществени сгради; 

   

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОПАНИТЕ 

 

Чл. 8. Собствениците на кучета са задължени да: 

а/  регистрират притежаваните от тях кучета 

б/ създават хигиенни условия за отглеждането им и се грижат за тях до края на 

живота им . 

г/ не допускат влизането им в обществени заведения. 

д/ хранят кучетата само с термично обработени месни продукти. 

е/ в случай на смърт да ги загробват на определено от общината място на 

дълбочина най-малко 1 м.  

Чл. 9. При извеждане и разходка на кучетата в границите на населените 

места, собственикът или придружителят е длъжен да носи регистрационния талон 
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на кучето и да осигури пълна безопасност за живота, психическото и физическото 

здраве на гражданите. 

Чл. 10. Кучетата, използвани за служебни цели се движат съгласно 

изискванията за извършваната дейност. 

  Чл. 11. Куче без нашийник, повод,  и обозначителен знак за регистрация, 

непридружено от собственика се счита за безстопанствено. 

Чл. 12. Забранява се: 

а/ Влизането с кучета в хранителни магазини, заведения за обществено 

хранене,  обществени сгради и учреждения и обществения транспорт. 

б/ Свободно допускане на кучета на обществени места. 

в/ Преминаване и престоя на кучета през детски площадки и територията на детски 

ясли,градини,училищни дворове и спортни имоти. 

 г/ Отглеждането на повече от едно куче в един апартамент и по-вече от две кучета в 

поземлени имоти. 

д/ Отглеждането на кучета на тераси, балкони, и други с външно отводняване, в 

избените и тавански помещения на жилищни сгради. 

е/ Отглеждането на кучета във входовете на жилищните сгради и прилежащи 

дворове към жилищните сгради. 

ж/ Отглеждането на кучета за стопански цели в рамките на територията на 

населеното място, без терените, отредени за производствени нужди, при които няма в 

съседство жилищни сгради. 

Чл. 13 /1/. Когато домашни кучета ухапят или наранят човек или животно, 

собствениците на кучета са длъжни незабавно да уведомят за това органите на РВМС и 

Общината /кметството/, като неговото последващо отглеждане става съгласно направеното 

предписание от специалистите на РВМС. 

 /2/. Собственикът на куче, за което е потвърдено че има бяс и/или е ухапало човек, 

заплаща на пострадалия всички медицински разходи, породени от ухапването. 

 /3/. Кучетата, за които се установи, че са опасно болни или неличимо болни се 

евтанизират съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност. 

 Чл. 14./1/Безнадзорните и безстопанствените кучета подлежат на принудително 

събиране от Общината или от лица и фирми, на които с договор е възложено 

извършването на този вид дейност. 

/2/Ветеринарно - медицинското обслужване, отглеждането и евтаназията на 

кучетата по ал.1 се извършва в специализирани сгради – приюти.  

/3/След представяне на ветеринарния паспорт по ал.1, същите се връщат на 

собствениците им, които задължително заплащат престоя и извършените 

манипулации в приюта. 

 

 

Р А З Д Е Л   IV 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 

 

 Чл. 15. Общината има право да изземе злонрави кучета, които с поведението си представляват 

заплаха за здравето и живота на хората и да ги настани в приют. 

 Чл. 16. Общината има право да изземе кучета, които се движат без идентификационен 

медальон  и  нерегистрирани да ги настани  в приют. 

 Чл. 17. Изземването по чл. 15 и чл. 16 се извършва въз основа на констативен 

протокол с акт за изземване, съставен от оправомощени от кмета на общината 

длъжностни лица. 
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РАЗДЕЛ V 

 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

Чл. 18. Контролът по спазването на настоящата наредба се осъществява от 

длъжностни лица от общинска администрация Опака, определени със заповед на 

Кмета на общината и от кметовете по населени места. Нарушенията на наредбата се 

установяват с констативни протоколи и актове за административни нарушения, 

съставени от тези длъжностни лица. 

Чл. 19. /1/ Въз основа на съставените актове за извършено нарушение Кмета 

на общината издава наказателно постановление.  

/2/ За нарушения по тази наредба на виновните лица се налагат следните 

наказания: 

а/ При установяване на всяко нерегистрирано куче на собственика или на лицето, 

под чиито надзор се намира  кучето се налага  глоба от 5 до 50 лв., като се предупреждава 

с предписание да извърши регистрация на кучето в едноседмичен срок от връчване на 

предписанието.  

б/ В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на 

собственика или на лицето под чиито надзор се намира кучето се налага глоба в размер от 

20 до 50 лв. за всяко куче. 

/3/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението 

на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 

Р А З Д Е Л   VI 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 20. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22, ал. 1 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, Правилника за прилагането му и Закона за 

местните данъци и такси. 

Чл. 21. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община 

Опака и на кметовете на населените места. 

Чл.22. Кметът на общината ежегодно определя местата за свободно 

разхождане на домашни кучета. 
 

     Р А З Д Е Л   VIІ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

   

 § 1 “Територия на населеното място” по смисъла на тази Наредба включва 

селищната територия, обхваната от строителните граници, определени с устройствения 

план, без да се включва землището. 

 § 2 “Поземлен имот” по смисъла на тази Наредба представлява част от територията, 

определена с граници, съобразно правото на собственост. 

 § 3 По въпроси свързани с практическото прилагане на Наредбата правилници и 

заповеди издава Кмета на Общината. 

  

  


