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НАРЕДБА 

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 

КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 

 

Раздел I  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, 

предвидени в „Общинска програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета в община Перущица 2012г.- 2015г.” 

(2) Наредбата   регламентира   реда   и    начина   на овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Перущица чрез: 

1.  улов и обработка на безстопанствените животни; 

2.  контрол върху регистрацията на домашните кучета; 

(3) Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите, 

неправителствените организации за защита на животните, собствениците на 

животни — домашни любимци и останалите жители на Община Перущица. 

(4) Наредбата се прилага по отношение на: 

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на 

територията на Община Перущица; 

2. Собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни сгради; 

3. Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета; 

4. Собствениците   на   имоти,   които   са   обитавани   и/или   позволяват   

безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни през техните имоти. 

5. Практикуващите ветеринарни лекари на територията на Община Перущица. 

 

Раздел II 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТОРИЗИРАНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА УЛОВ И 

ОБРАБОТКА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ  

Чл. 2. (1) Безстопанствените и скитащите кучета (родени като такива, 

загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават домашна 

ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън 

границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на 

собственик или гледач и не притежават надлежна идентификация) подлежат 

на залавяне от служителите на общината,  външна специализирана 

структурна организация, упълномощена от Кмета на Общината и на 

последващи ветеринарномедицински манипулации и действия, 

предвидени в националното законодателство и местни нормативни уредби. 
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Чл. 3. (1) Куче-домашен любимец заловено от служителите на общината 

се връща на собственика  му след представяне на 

ветеринарномедицинския паспорт на животното и удостоверение за платена 

«такса за притежаване на куче» за съответната календарна година.  

(2) При повторно залавяне на домашно куче , което вече е било 

освобождавано по реда на ал. 1 се кастрира, а на собственика се налага глоба. 

1.Собственикът получава животното след представяне на 

ветеринарномедицинския паспорт на кучето, удостоверение за платена 

«такса за притежаване на куче» за съответната календарна година. 

2.В случай, че собственикът откаже да получи животното си обратно, 

кастрираното куче се маркира по надлежния ред, настанява се в приют или се 

връща на мястото на залавянето му като се вписва в Регистъра за 

безстопанствени животни.  

Чл. 4. Организациите и лицата по чл. 49 от ЗЗЖ поели надзора и 

грижите за безстопанствени кучета, върнати по местата на залавянето им са 

длъжни да заверяват ежегодно паспорта на кучето за извършените 

обезпаразнтявания и ваксинации. Данните от паспортите на кучетата се вписват 

в Регистъра за безстопанствените кучета. 

Раздел ІІІ 

 

МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КУЧЕ-

БЕЗСТОПАНСТВЕНО ИЛИ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ 

Чл. 5. (1) При подаден писмен сигнал за случай на нападение срещу човек 

или друго животно от куче - безстопанствено или домашен любимец с 

известен собственик и/или адрес на отглеждане се прилагат разпоредбите на 

чл. 114, ал. 3 от Наредба № 41 10.12.2008 г. на МЗХ и се извършва проверка на 

място от смисъла на § 1. т. 6 от допълнителните разпоредби на настоящата 

наредба, които процедират, съгласно изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и 

настоящата наредба: 

(2) При нанесени от кучето (безстопанствено или домашен любимец) 

телесни повреди, се изготвя протокол. При необходимост се изискват 

медицинско свидетелство и свидетелски показания: 

т. 1. При ухапване на физическо лице или животно компаньон от страна 

на домашно куче, собственикът на кучето се глобява. При застрашаване живота 

на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния медицински 

документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на 

евтаназия, съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 

 

т.2 При ухапване на физическо лице или животно-компаньон от страна 

на безстопанствено куче, то се залавя и бива настанено в приют, където се 

сформира комисия, която извършва анализ на поведението на кучето и излиза 

с протокол с констатации за агресивно поведение или липса на такова. 
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Комисията включва: ръководител улов на безстопанствени животни, 

ветеринарен лекар, представител на организация за зашита на животните. След 

приключване на работата на комисията се процедира съгласно разпоредбите на 

ЗВМД и ЗЗЖ. 

 

Раздел ІV  

АДМИНИСТРА ТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 6. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са Кметът на Община 

Перущица и други упълномощени от кмета на общината длъжностни лица. 

(2) Неправителствени организации съдействат на органите по чл. 6 ал. 1 от 

настоящата наредба, при осъществяване на контролните им правомощия.  

Чл. 7. (1) Контролните органи по чл. 6 ал. 1 от настоящата наредба извършват 

проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на 

наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица. 

Анонимни сигнали не се проверяват. 

(2) Контролните органи: 

1. Установяват    самоличността    на    собственика    на    животно-домашен   

любимец   със съдействието на полицията и/или ОДБХ: 

2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на 

собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се 

предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В 

случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва 

на основание на съдебно решение и съдействие на полицията. 

(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи: 

1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и 

отговорници за отстраняването им: 

2. Налагат глоба срещу фиш. При отказ от страна на нарушителя да заплати 

глобата, му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения 

и наказания /ЗАНН/. 

3. Съставят актове за установяване на административни нарушения.  

(4) Въз основа на съставените актове за установени административни 

нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на Община 

Перущица или упълномощени от него длъжностни лица. 

(5) За   констатирани   нарушения   по   чл.   3   ал.   1   от   настоящата   наредба   

на нарушителите се налага глоба в размер на 20.00 лв. 

(6) За   констатирани   нарушения   по   чл.   3  ал.   2   от   настоящата   наредба   

на нарушителите се налага глоба в размер на 100.00 лв. 

(7) За констатирани нарушения по чл. 5 ал. 2. т.  1 от настоящата наредба 

на нарушителите се налага глоба, която за физическите лица е до 2 000 лв., 

а когато кучето е собственост   на  юридическо  лице   и/или  грижите   и   

отглеждането  му   се   извършва   от юридическо лице на същото се налага 

санкция в размер до 10 000 лв. 
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(8) Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното 

нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт. 

(9) За констатирани нарушения по настоящата наредба различни от 

описаните в предходните алинеи, на нарушителите се съставя акт за 

установяване на административно нарушение и се издава наказателно 

постановление за налагане на глоба в размер от 80 лв. до 

150 лв., а при повторно нарушение от 150 лв. до 300 лв. 

(10) За явно маловажни случаи, установени при извършването им, овластените 

по чл. 6. ал. 1 от настоящата наредба длъжностни лица налагат глоба от 10 лв. 

срещу издаване на квитанция. 

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

на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

Чл. 8. 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 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 Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Перущица. 

                     Раздел V 

                             ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на наредбата: 

1. „животно-домашен любимец" е всяко куче, което се отглежда в 

домакинството или от интерес към животното с нестопанска цел: 

2. „безстопанствени кучета" са тези животни, родени като такива, загубени 

или изоставени от своите собственици, които не обитават дом. ферма или 

специално определено за тях място, тези които се намират извън границите 

на дома на своя собственик или гледач и не са 

под контрола на собственик или гледач". 

3. „кастрация" - отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и 

тестисите на мъжките: 

4. „агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна 

реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и  

нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на 

смърт: като кучето „не е агресивно",  ако е 

нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата 

собственост, респективно човека под чийто контрол се намира в момента: 

5„приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с 

подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни 
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ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов 

собственик. 

6.  „мобилна група" - комисия, сформирана със заповед на кмета на 

общината, в която участват представители на общината, общинска полиция, 

представител на неправнтелствена организация. Мобилната група извършва 

проверки за регистрацията на кучета-домашни 

любимци и на сигнали, относно нарушения на изискванията на наредбата. 

                 

                   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§  1.   Наредбата   за   овладяване   популацията   на   безстопанствените   кучета   

на територията на Община Перущица е приета с Решение № 135 взето с 

Протокол  № 20  от 17.12. 2012 г. на Общински съвет-Перущица. 

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Перущица 

и на упълномощени от него лица. 

§ 3. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21. ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 40. ал. 5 и чл. 59 ал. 3 

от Закона за защита на животните и във връзка със Закона за местните 

данъци и такси ,  чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинска дейност. 

 


