
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
Област Благоевград; тел./факс: 07434/31 05, тел: 31 -08, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА 

КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

 

 

РАЗДЕЛ  І 

Общи разпоредби 

 

Чл. 1. (1) Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, 

регистрация, отглеждане, развъждане и контрол на кучета на територията на община 

Струмяни, както и взаимоотношенията между Общинската администрация, РВМС, 

неправителствените природозащитни организации и собствениците.  

(2) Наредбата не се отнася за кучетата на: МО, МВР, Планинска спасителна служба и 

други организации на бюджетна издръжка използващи  специални кучета. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 Регистрация на кучетата 

 

Чл. 2. (1) Придобиването на кучета се удостоверява: 

1. С договор за покупко – продажба от търговски обект, лицензиран, респективно 

нелицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица; 

2. С договор за дарение от лицензиран развъждач, респективно нелицензиран 

развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица; 

3. С набора митнически документи при внос от чужбина; 

4. Посредством регистрационните документи при придобиване на безстопанствено 

животно от улицата; 

5. С декларация от собственика за обстоятелствата по придобиване. 

(2) / Отм. с Решение № 1816/06.11.2018 год. на Административен съд-Благоевград / 

Чл.3.Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарномедицинска и 

административна регистрация. 

Чл.4. Ветеринарномедицинската регистрация се извършва от държавните ветеринарни 

органи или от лицензирани специалисти по ред определен от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и се съпровожда от задължителна 

имунопрофилактика и дехелминтизация. 

Чл.5(1) Административната регистрация се извършва от упълномощени от кмета 

служители на Общинска администрация при представяне на следните документи: 

1.Документ за ветеринарномедицинска регистрация. 

2.Документ за платен данък по ЗМДТ. 

(2) На базата на представените документи се извършва вписване в специален 

регистър, който съдържа следните данни: 
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1.Име на собственика 

2.Данни за кучето според представените документи - име, възраст, порода, пол, 

отличителни белези. 

3. Цел на използване. 

4. Постоянно местообитаване. 

5. Други, ако има такива. 

(3) Въз основа на извършената регистрация се издават: 

1. Специален талон 

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

нашийника му. 

(4) Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса се 

извършва актуализация в регистъра в срок до 1 месец. 

(5) За извършената административна регистрация собственикът на кучето плаща 

стойността на регистрационния талон и обозначителния знак по реда на Наредбата за 

администриране на местните данъци и такси. 

(6) Никой не може да използва обозначителен знак на дадено куче за друго такова. 

(7) Ако бъде загубен или унищожен талона или обозначителния знак се издава нов 

срещу такса определена по реда на Наредбата за администриране на местните данъци 

и такси. 

Чл.6 (1)Собствениците на кучета заплащат годишна такса, чийто размер се определя 

от Общински съвет съгласно ЗМДТ. 

Чл.7 Освобождават се от такса: 

1. Кучетата на инвалидите и слепите. 

2. / Отм. с Решение № 1816/06.11.2018 год. на Административен съд-Благоевград в 

частта относно „ловните кучета“. /  Кучетата които се използват за опазване на 

селскостопански обекти /селскостопански дворове/. 

3. Кучетата, които се използват за опазване на стадата /за брой добитък/. 

4.Кучетата използвани за научноизследователски и медицински цели. 

Чл.8. (1) Таксата се заплаща в срок до 31 март на годината за която се отнася или 

заедно с подаването на декларацията /когато кучето е придобито след тази дата/срещу 

оформен имунизационен картон/. 

(2) За кучета придобити през текущата година, таксата се заплаща в размер  една 

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

месеца на придобиването. 

Чл.9 Срещу платена такса общинските служби издават документ за платена такса за 

календарната година. 

 

Раздел IIІ 

 Отглеждане на кучета 

 

Чл.10.  Принципи на отглеждане на кучета: 

(1) Всеки, който отглежда куче или се грижи е отговорен за неговото здравословно 

състояние. 

(2) Всеки, който отглежда куче или се грижи е длъжен да му осигурява условията, 

грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата 

му, а именно: 
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1. Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите 

физиологични нужди. 

2. Да му осигурява необходимото пространство и движение. 

3. Да осъществява контрол върху поведението на животното извън дома си. 

4. Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване. 

(3) Едно куче не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако: 

1. Условията, посочени в ал. 2 от този член, не са изпълнени; 

2. Въпреки създадените условия по ал. 2, кучето не може да се приспособи към тях. 

(4) При постъпване на писмен сигнал за наличие на случаи, посочени в ал. 3, т. 1 или 

т. 2 длъжностно лице към ОбА Струмяни определено със заповед на кмета, със 

съдействието на представители на НПО и РВМС извършват съвместна проверка, 

която задължително завършва с изготвянето на писмени предписания до собственика 

за преодоляване на пропуските при отглеждането на кучето. 

(5) Когато собственикът не изпълни предписанията по ал. 4, кучето се: 

1. включва в осиновителни програми, провеждани от НПО за осигуряването му с нов 

дом при възможност; 

2. принудително се изземва и се настанява в изолатора за бездомни кучета за срок от 

14 дни, през които ако собственика вземе необходимите мерки за подобряване на 

условията за отглеждане, кучето му се връща, като същия заплаща разходите по 

престоя. 

Чл. 11. Правила за отглеждане и развъждане на кучета. 

(1) Всеки собственик е длъжен: 

1. да осигури поведение на кучето, безопасно за живота и здравето на гражданите; 

2. да отглежда кучето при условия и по начин, които не формират агресивно 

поведение. 

(2) Забранява се отглеждането на кучета: 

1. на границата със съседния имот; 

2. извън границата на имота, който притежава собственика. 

(3) При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се 

оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения 

и да ляга в цялата си дължина. 

(4) Собствениците на кучета, които ги използват за размножаване, са длъжни: 

1. Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им 

характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на 

потомството или на майката; 

2. Да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава 

опасност за увреждане здравето на животното. 

3. При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за 

физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата. 

4. Да осигури на отгледаните новородени кучета, стопанин след навършване на 

видово-специфичната възраст за отделяне от родителите. 

5. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към 

развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към 

нападение. 

Чл. 12.  (1) При присъствие на куче на обществено място собственикът е длъжен: 
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1. Да не оставя кучето без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол 

върху поведението му. 

2. Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно куче с други 

животни и хора. 

3. Да не използва кучето за комерсиални цели - просия, фотография, игри на късмета, 

хазарт, платени демонстрации на дресура и др. 

4. Да носи със себе си регистрационните документи - ветеринарномедицински паспорт 

и идентификационен медальон. 

5. Да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец. 

(2) Забранено е разхождането на животни: 

1. На територията на детски градини и училища. 

2. На територията на здравни заведения. 

3. На територията на детски площадки. 

4. На територията на градските паркове и градини за времето от 9:00 до 18:00 часа.  

Тази забрана не се отнася за местата, специално определени за целта със заповед от 

кмета на общината. 

(3) Собственикът на куче е длъжен: 

1. Да води кучето винаги и навсякъде само на повод и с намордник. 

2. Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на 

неизбежна самоотбрана. 

3. При пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето на къс повод 

и с намордник или в транспортен кафез. 

(4) На лица под 14 год. не се разрешава да водят кучета от едри породи на обществени 

места. 

Чл.13(1) Кучета ухапали или наранили човек или животно се отвеждат веднага в 

кучешкия приют или в определени ветеринарни клиники, където се изолират и 

преглеждат, а на собственика се налага санкция. 

(2) Собственикът на куче, за което е потвърдено че е ухапало човек, заплаща на 

пострадалия всички медицински разходи породени от ухапването. 

(3). Кучетата за които се установи, че са опасно болни или не подлежат на 

пренасочване се евтанизират съгласно ЗВМД. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

Контрол и санкции 

 

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

на общината служители от ОбА, кметове, кметски наместници и 

ветиринарномедицински органи, органите на ОДП, както и други лица определени със 

заповед на Кмета, които съставят актове за установяване на нарушенията по 

настоящата Наредба. 

(2) / Отм. с Решение № 1816/06.11.2018 год. на Административен съд-Благоевград в 

частта „ или упълномощени от него лица“. / Наказателните постановления се издават 

от Кмета на общината. 

Чл.15(1) Наказва се с глоба от 50 до 500 лева физическо лице, което наруши 

разпоредбите на Наредбата. 
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(2) За нарушение на Наредбата на юридическите лица се налагат имуществени 

санкции от една до пет минимални за страната работни заплати. 

(3) На местонарушението контролните органи могат да налагат и глоби в размер от 20 

лв., като на нарушителите се издава фиш, който се подписва от нарушителя и 

контролния орган. 

Чл.16 (1) При неспазване на разпоредбите на Раздел ІІ на собственика се налага глоба 

от 50 лв. и се връчва писмено предупреждение 

(2) Ако кучето не бъде регистрирано в срок от един месец от връчване на 

предупреждението, то се изземва с протокол и се отвежда в кучешкия изолатор. 

(3) Кучето престоява в изолатора за срок от 14 дни, в който ако собственика 

предприеме мерки по регистрация, кучето му се връща, като същия заплаща разходите 

по престоя. 

 

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. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1 Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и 

изискванията на ЗМДТ,ЗВМД и Правилника за приложението му. 

§ 2 Наредбата е приета с Решение№28, Протокол № 4 от 25.01.2008 година на 

Общински съвет Струмяни и влиза в сила от датата на приемане на решението. 

Наредбата е изменена с Решение № 1816/06.11.2018 год. на Административен съд-

Благоевград, в сила от 27.11.2018 година. 

 

 

 

 

Председател на ОбС:.......................... 

/Златка Яневска/ 

 


