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Раздел I  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, 
предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община Девин”. Разпоредбите на тази Наредба не се 
отнасят за кучетата на МО, МВР, Планинска спасителна служба и други 
организации на бюджетна издръжка, използващи специални кучета. 

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; 

 
Раздел IІ 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТОРИЗИРАНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА УЛОВ И 

ОБРАБОТКА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ 
 

Чл. 3. Безстопанствените и скитащите кучета (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 и не притежават надлежна идентификация) подлежат на залавяне от 
служителите на общината, външна специализирана структура/организация 
упълномощена от Кмета на Общината и на последващи ветеринарномедицински 
манипулации и действия, предвидени в националното законодателство и местни 
нормативни уредби. 

Чл. 4. (1) Куче-домашен любимец заловено от служителите на общината 
се връща на собственика му след представяне на ветеринаромедицинския 
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 
ветеринаромедицинския 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. 5. (1) Собствениците на умрели домашни кучета: 
1. Уведомяват писмено общинската администрация за вписване на 

обстоятелството в Регистъра за домашни кучета: 
2. Загробват животните само на определените от Община Девин места при 

условията и реда, установени от Общински съвет - Девин. 
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3. Нарушителите по предходната т. 2 се наказват с глоба и се задължават 
за своя сметка да преместят трупа на животното на определените от Община 
Девин места. 

Чл. 6. (1) Сигнали за трупове на кучета, намерени на улични платна, в 
междублокови пространства и други открити обществени места се подават в 
общинската администрация. Не се приемат анонимни сигнали. 

(2) До 24 часа след приемане на сигналите по ал.1, труповете се прибират 
за последващо загробване. 

(3) В случаите на прибрани трупове на кучета, животните се 
идентифицират за собственост, като безстопанствените се предават за 
последваща преработка, а при установяване на собственик /наличие на 
татуировка, микрочип или др./ се предприема необходимото за издирване на 
собственика. Установеният собственик се санкционира с глоба и се задължава да 
загроби животното по реда на чл. 17, ал. 1, т. 2 от настоящата наредба. 

Чл. 7. Управителите на приюти за животни по чл. 44, ал. 1 от Закона за 
зашита на животните до 10-то число на календарния месец изпращат на кмета на 
общината данните от регистъра по чл. 47, ал. 7 от ЗЗЖ отнасящи се за 
предходния месец. 

Чл. 8. 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 обезпаразитявания 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. 9. Собственикът, водачът или стопанинът на куче-домашен любимец е 

длъжен да разхожда кучето си с нашийник и неразтеглив повод, а кучетата от 
породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски 
дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, 
доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, 
американски булдог, както и едри кучета с агресивен характер - с неразтеглив 
повод до 1,5 м. и с намордник. 

(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, след 
което се процедира 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 от порода, подробно изброени в чл. 9, както и от друго едро 
домашно, агресивно куче с известен собственик, 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 домашно куче с неизвестен собственик или адрес на отглеждане, общинската 
администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и 
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собственика към съответното полицейско управление. След установяване на 
адреса и собственика се процедира по реда на предходната т. 1. 

т. 3. 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. Комисията 
включва: ръководител улов на безстопанствени животни, ветеринарен лекар, 
представител на организация за защита на животните. След приключване 
работата на комисията се процедира съгласно разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ. 

Р А З Д Е Л   IV 
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА  

 
Чл.10  Кметът на общината със заповед определя разрешените за разходка на 

кучета - компаньони места, които се обозначават със съответна маркировка. 
Чл.11. Общината има право да изземе кучета, които се движат без обозначителен 

знак /чип, маркировка/ за регистрация и  да ги настани  в приют. 
Чл.12. Безнадзорните и безстопанствените кучета подлежат на 

принудително събиране от Общината или фирми, на които с договор е 
възложено извършването на този вид дейност по ЗОП. 

Чл.13 Залавянето, ветеринарно - медицинското обслужване, отглеждането 
и евтаназията на кучетата по чл.9 се извършва в специализирани сгради – 
приюти. 

Чл.14 (1) Нерегистрирани кучета или без един от реквизитите като: 
нашийник, обозначителен знак за регистрация, повод, или оставени да се движат 
свободно в градска среда без надзор, се считат за безстопанствени. В този случай 
упълномощените от кмета лица от Община Девин или от фирмата изпълнител на 
услугата имат право да ги заловят и приберат в изградения за тази цел приют за 
безстопанствени кучета. 

(2)Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал. 1 се извършва 
със специално обозначени и оборудвани превозни средства с добра вентилация. 

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 приюта за 
безстопанствени кучета . 

Чл.16 Изземването по чл. 9, ал.2, чл. 14 и чл.15 се извършва въз основа 
на констативен протокол с акт за изземване, съставен от оправомощени от 
кмета на общината длъжностни лица. 

Чл.17. (1) Прибирането на безстопанствени кучета от територията на 
Община Девин се извършва по определен график. Залавянето и 
транспортирането до приюта се извършва по начин, който причинява минимални 
физически и душевни страдания на животните, като се използват упойващи 
вещества, приложени дистанционно чрез инжекция. На всяко животно, 
настанено в приюта, се осигурява достатъчно място за обитаване, храна, вода и 
грижи, които отговарят на нуждите му. Всяко животно се вписва в регистъра на 
приюта. 

(2) На заловените кучета се осигурява ветеринарномедицинско третиране 
и манипулации, целящи отстраняване страданията на животното и намаляване 
риска от заразяване на обслужващия персонал. 
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(3) След изтичане на 14-дневния срок от настаняването в приюта за 
безстопанствени кучета, тези, които не са потърсени от лица, представили 
документи по чл. 4 от настоящата Наредба, или не са приети за отглеждане от 
нови собственици по същия ред, се маркират и се оставят за отглеждане в 
приюта. 

(4) Маркировката на кучетата е татуиран на едното ухо идентификационен 
номер и/или друга видима ушна маркировка. 

(5) Управителят на приюта вписва кучетата в регистър и издава 
ветеринарномедицински паспорт. 

(6) Управителят на приюта изпраща eжемесечно данните от регистъра по 
ал. 5 на кмета на общината. 

Чл.18. (1) Кучетата, страдащи от остри заразни болести, представляващи 
риск за хората, агресивни или на преклонна възраст по преценка на органите на 
ОДБХ или ветеринарния лекар на приюта за безстопанствени кучета, подлежат 
на евтаназия. 

(2) Труповете на животните от приюта се съхраняват в хладилни камери и 
се предават на екарисажния автомобил след съставяне на приемателно 
предавателен протокол, както и съгласно изискванията на чл. 272 от ЗВМД. 

Чл.19. (1) При настаняване в приюта на регистрирано куче-компаньон 
управителят на приюта или упълномощено от него лице издирва собственика на 
животното и го уведомява писмено за местонахождението на кучето. 

(2) Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на писменото 
уведомление по ал. 1 собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде 
открит, кучето се предоставя на нов собственик или се настанява в приют на 
организации за защита на животните. 

(3) Кучета-компаньони по ал. 1 се връщат на собственика им след 
представяне на ветеринарномедицински паспорт и документи по чл. 5 от 
настоящата наредба и заплащат разходите по престоя на животното в приюта. 

Чл.20. В приюта за безстопанствени кучета се поддържа регистър на 
кучетата, който съдържа: 

1. дата и място на залавяне на животното; 
2. дата и място, на което е върнато животното; 
3. дати на обезпаразитяване, кастрация и ваксиниране срещу бяс; 
4. отговорното по надзора лице или организация. 

 
РАЗДЕЛ V 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ И НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.21. Контролът по спазването на настоящата наредба се 

осъществява от длъжностни лица от общинска администрация Девин, 
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.22. (1) Въз основа на съставените актове за извършено 
нарушение Кмета на общината издава наказателно постановление.  
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(2) За нарушения по тази наредба на виновните лица се налагат 
следните наказания: 

1. 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 на 50.00 лв. за всяко куче. 

2. При неплатена годишна такса за притежание на куче, след 31 март на 
текущата година се налага глоба от 25.00 лв.  

3. При непочистване на мястото след дефекация на кучето се налага 
глоба в размер от 50.00 лв. до 100 лева. 

4. При допускане на кучета-компаньони на територията на дворове на 
детски градини и ясли, училища, болници, в близост до открити площадки за 
игра се налага глоба в размер от 50.00 лв. до 100 лева. 

5. При неизпълнение на разпоредбата по чл.14, на виновните лица се 
налага глоба в размер на 100 лева. 

6. На стопанина на куче, наранило животно, се налага глоба в размер на 
150 лева. 

7. На стопанина на куче, наранило човек,  което не съставлява 
престъпление се налага глоба в размер на 500 лева. 

(3) При повторно нарушение на разпоредбите на тази Наредба глобите са в 
размер на двойната максимална такава на изброените в предходната алинея. 

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. 

 
РАЗДЕЛ VІ 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Тази Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.40 

от ЗЗЖ. Настоящата Наредба е приета с Решение № 166 от 30.07.2013 г. на 
Общински съвет – гр. Девин. 

§2. Контрол по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на 
Община Девин. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и. 
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