
Наредба  

  

за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на 

територията на Община Девин 

  

   

Девин, 2008 г. 

  

   

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

  

     Чл.1. Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за 

регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на 

Община Девин. Наредбата не се отнася за кучета на МНО и МВР. 

  

     Чл.2. Собствениците на кучета носят гражданска и административно-

наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета. 

  

  

  

РАЗДЕЛ ІІ 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТАТА 

  

     Чл.3. Собствениците на кучета са задължени 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.117 от ЗМДТ/. 



  

     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 специалисти по ред, 

определен от Закона за ветеринарномедицинската дейност и се съпровожда 

от задължителна имунопрофилактика и дехелминтизация. 

  

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

упълномощени от Кмета на Община Девин служители след предоставяне 

на документ за ветеринарномедицинска регистрация. 

      /2/. На базата на представения документ се извършва вписване в 

специален регистър /Приложение №1/, който съдържа следните данни: 

          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.Удостоверение за регистрация /Приложение №2/. 

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

монтира върху нашийника му. 

      /4/. Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или 

адреса се извършва актуализация в регистъра в срок до 1 /един/ месец. 

      /5/. За извършената административна регистрация собственикът на 

кучето заплаща такса, определена в Наредба за определянето и 



администрирането на местните такси  и цени на услуги в Община Девин и 

стойността на регистрационното удостоверение и обозначителния знак. 

      /6/. Забранява се преотстъпването на удостоверението и 

обозначителния знак. 

      /7/.Ако бъде изгубен или унищожено удостоверението или 

обозначителния знак се издава ново срещу такса от 5 /пет/ лв. 

  

     Чл. 7. Собствениците на кучета заплащат годишна такса, чийто размер 

се определя от Общински съвет. 

  

     Чл. 8. 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. 

     Чл.9. Срещу платена такса общинска администрация издава документ 

за платена такса за календарната година. 

  

     Чл.10. Освобождават се от такса: 

          1. кучета на инвалиди 

          2. служебни кучета в организации на бюджетна издръжка 

          3. кучета, ползвани за опитни цели 

          4. кучета, ползвани от БЧК 

          5. кастрирани кучета 

          6. ловни кучета 

  

     Чл.11. Приходите от такси се ползват за мероприятия, свързани с 

намаляване броя на безстопанствените кучета. 

  

  

  



РАЗДЕЛ ІІІ 

СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТАТА 

  

  

     Чл.12. 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. 

  

     Чл.13. Собствениците на животни домашни любимци 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.14./1/. Всеки стопанин на куче е длъжен да разхожда кучето си с 

нашийник и 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, дого аржентино – и с 

намордник. 

      /2/. Куче, без един от реквизитите: нашийник, повод, обозначителен 

знак за регистрация и не придружено от собственика, се счита за 

безстопанствено и служителите на общината имат право да го заловят и 

настанят в СЗ „ЗВК”- гр. Смолян. Куче, не потърсено в 14 /четиринадесет/ 

дневен срок от собственика си се подлага на манипулациите, съгласно 

Правилника за работа в СЗ „ЗВК”- гр.Смолян. 



      /3/. При извеждането на кучетата, собственикът е длъжен да осигури 

пълна безопасност за живота, психическото и физическото здраве на 

гражданите. 

      /4/. Всеки собственик на куче при разхождането му е длъжен да носи в 

себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и удостоверение за 

административна регистрация. Същите при поискване да се предоставят за 

проверка на длъжностните лица от общинска администрация или органите 

на МВР. 

  

     Чл.15./1/. При дефекации на улици, тротоари, алеи, тревни площи и 

други места за обществено ползване собственикът е длъжен да почисти 

замърсеното място и да изхвърля на подходящо място фекалиите на 

кучето. 

      /2/. Всеки стопанин на куче е длъжен да осигури спазването на общите 

изисквания от Правилника за вътрешния ред на етажната собственост. 

  

  

      /3/.Стопаните на агресивни кучета са длъжни: 

          1. Да не ги оставят да се движат свободно сами. 

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

имота или на жилището. 

  

     Чл.16. Забранява се : 

          1. Допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради. 

          2. Превозване на кучета с обществен транспорт. 

          3. Престоя и преминаването  на кучета през детски площадки, 

териториите на детски ясли, градини и училищните дворове. 

          4. Допускането на свободно движещи се кучета на обществени места. 



          5. Всякакво свободно пускане на кучета, освен в случаите по чл.16, 

ал.2. 

          6. Отглеждането на куче, което с поведението си системно безпокои 

живеещите в съседство хора. 

          7. Избиването на кучета, както и измъчването им по какъвто и да 

било начин. 

          8. Организирането и провеждането на борби с кучета и други 

животни. 

          9. Ловенето на кучета с капани и други пособия за добиването на 

кожи или други цели. 

         10. Отглеждането на кучета в околоблоковите пространства, както и 

на стълбищните площадки и на други места, противоречащи на 

Правилника за вътрешния ред на етажната собственост. 

  

     Чл.17./1/. Кметът на Общината със заповед определя разрешените места 

за свободно пускане на кучета. 

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

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. 

      /3/. Собствениците на загубени кучета заплащат разходите за престоя 

им в СЗ „ЗВК” – гр. Смолян. 

  

     Чл.18./1/. Кучета, ухапали или наранили човек или животно се отвеждат 

веднага от собственика в изолатор във ветеринарна клиника, където се 

преглеждат. 

      /2/. При неизпълнение на задължението на собственика по предходната 

алинея или при положение, че опита за залавяне на кучето се 



възпрепятства от стопанина или трети лица, кучето се отвежда от органите 

на МВР или от служителите на СЗ „ЗВК”. 

      /3/. Собственикът на куче, за което е потвърдено, че има бяс и/или е 

ухапало човек е длъжен да заплати на пострадалия всички медицински и 

транспортни разходи, извършени във връзка с лечението. 

      /4/. Кучета, за които се установи, че са опасно болни или не подлежат 

на пренасочване, се унищожават /евтаназират/, съгласно ЗВМД. 

  

  

  

РАЗДЕЛ ІV 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 

  

  

     Чл.19./1/. Безстопанствените кучета се настаняват в СЗ „ЗВК”- гр. 

Смолян. 

      /2/. Залавянето и транспортирането на безстопанствените кучета става 

по начин, който причинява минимални страдания на кучетата. 

      /3/. Конкретният ред за настаняване, пребиваване, връщане на 

собствениците и евтаназиране на заловените и непотърсени кучета се 

уреждат в Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на 

територията на Община Смолян. 

  

  

РАЗДЕЛ V 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

  

  



     Чл.20./1/ Контролът по настоящата Наредба се извършва от Кмета на 

Община Девин, специализираните общински и ветеринарномедицински 

органи, органите на РПУ- гр. Девин, както и други лица, определени със 

заповед на Кмета, които съставят актове за установяване на нарушенията 

по настоящата Наредба. 

      /2/. Наказателни 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.21./1/ За административни нарушения по настоящата Наредба на 

виновните лица се налага глоба от 10 /десет/ до 500 /петстотин/ лева. 

      /2/. При ухапване или нараняване на хора, на собственика на кучето се 

налага глоба или имуществена санкция от 300 /триста/ до 500 /петстотин/ 

лева. 

      /3/. На мястото на установяване на административното нарушение 

контролните органи могат да налагат и глоби в размер до 10 /десет/ лева, 

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

контролния орган. Ако нарушителят не заплати веднага глобата се съставя 

акт за административно нарушение. 

  

  

  

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. 

         2. Абревиатурата СЗ „ЗВК” – Специализирано звено „Зооветеринарен 

комплекс” 

  

  

  

РАЗДЕЛ VІІ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

  

     §2. 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 ЗВМД. 

  

     §3. Тази наредба е приета с решение №22 от 28.02.2008 година на 

Общински съвет-Девин по Протокол №5. 
  
  
 


