НАРЕДБА
ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, регистрация,
притежаване, отглеждане и развъждане на кучета на територията на община Горна
Малина.
Чл. 2. Според начина на отглеждане и предназначението им, кучетата се
класифицират на:
1. Регистрирани - собственост на физически и юридически лица, организации,
учреждения и други, декларирани в „Местни данъци и такси” и записани в регистрите на
общината.
2. Нерегистрирани - собственост на обитателя на жилището, организацията или
учреждението, в което домуват, но са без регистрация.
3. Безстопанствени - когато са без собственик, без регистрация и са свободно
движещи се.
Чл. 3. Собствениците на кучета носят гражданска и административно-наказателна
отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета.
Раздел ІІ
ПРИДОБИВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА
Чл. 4. Придобиването на куче се удостоверява:
1. С ветеринарномедицински паспорт при придобиване в Република България или
от държава членка на Европейския съюз, а със сертификат и ветеринарномедицински
паспорт - внос от трета страна.
2. Посредством регистрационните документи - ветеринарномедицински паспорт с
вписана идентификация, съгласно чл. 174 от ЗВД при придобиване на безстопанствено
куче.
Чл. 5. Продажбата или дарение на куче на лица под 18 год. се извършва
единствено с нотариално заверена декларация от родител или настойник.
Чл. 6. (1) Регистрация на кучета:
1. Собствениците на кучета - навършили 6-седмична възраст, задължително ги
представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика
2. За кучета, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период,
същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с
ветеринарномедицински паспорт.
3. При кучета над 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче
над тази възраст, собствениците са длъжни да им поставят чип.
4. Всеки собственик на куче над 4-месечна възраст или в тримесечен срок от
неговото придобиване над тази възраст го декларира в „Местни данъци и такси” при
Община Горна Малина, независимо дали същото е освободено от дължимата такса,
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съгласно чл. 175 на ЗВД и чл. 117 от ЗМДТ, като попълват декларация по образец,
утвърдена от Кмета на Община Горна Малина. Към декларацията за притежаване на куче
се прилага копие на:
а/ Ветеринарномедицински паспорт на кучето - страниците с описание и
идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен
лекар;
б/ Документ, удостоверяващ целта на ползване на кучето, издаден от
специализирани инстанции (ТЕЛК, БЧК, ЛРД и др.).
5. Таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно в „Местни данъци и
такси” до 31 март на съответната календарна година, или в едномесечен срок от датата
на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити
през текущата година, таксата се дължи в размер на една/дванадесета от годишния й
размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
6. От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ, но
подлежат на регистрация, собствениците на:
а) Кучета на лица с увреждания – удостоверено от собственика с представяне на
действащо решение от ТЕЛК;
б) Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
в) Кучета, използвани от БЧК;
г) Кастрирани кучета – удостоверено чрез вписване от ветеринарен лекар във
ветеринарно медицинския паспорт на кучето;
д) Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект, удостоверено от собственика с
представяне на документ, издаден от БАБХ ;
е) Ловни кучета.
7. Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с
овладяване популацията на безстопанствените кучета.
8. В общинска администрация да се въведе специален регистър за кучета на база
текущо предоставяна информация от „Местни данъци и такси” .
9. Регистрацията е пожизнена. При смърт, смяна на собственика или адреса,
собственикът на кучето в едномесечен срок уведомява „Местни данъци и такси” или
съответното кметство за промяна на обстоятелствата.
10. При придобиване на куче с вече платена годишна такса, друга за същата година
не се заплаща от новия собственик.
11. (1) При смяна на собственика, адреса или при смърт на кучето, собственикът е
длъжен да уведоми „Местни данъци и такси” в едномесечен срок за промяна на
обстоятелствата.
(2) Кметовете и кметските наместници по населени места или съответно звено,
определено със заповед на Кмета, извършват системни проверки за регистрацията на
кучета - домашни любимци и други възложени им дейности по ЗЗЖ, като информират
длъжностно лице, определено със заповед от Кмета на община Горна Малина, и
упълномощено да осъществява контрол по ЗЗЖ.
(3) Ветеринарните лекари на територията на община Горна Малина изпращат
ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко ново регистрирано
куче до Кмета на Общината.
(4) Управителите на етажната собственост са длъжни ежегодно, до края на месец
март на съответната година да предоставят информация за притежаваните от
собствениците и обитателите на етажната собственост кучета.
Раздел ІІІ
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ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РАЗВЪЖДАНЕ НА КУЧЕТА
Чл. 7. (1) Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към кучетата с
грижата на добри стопани и да им осигуряват:
1. Достатъчно количество храна и вода.
2. Подходящо място за обитаване и хигиенни условия за отглеждане.
3. Ако ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват
необходимата разходка.
4. Редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване, ваксинация,
обезпаразитяване и незабавно лечение при заболяване или нараняване.
5. Да се грижат за тях, да не ги изоставят, да ги предпазват от болка и стресови
ситуации.
6. Да осъществяват постоянен непосредствен контрол върху поведението на
кучето извън дома си.
(2) В населените места се регламентира до 2 бр. допустим брой за отглеждане на
домашни кучета на домакинство.
(3) Не се допуска отглеждане на повече от две кучета от един стопанин на едно
стадо. Кучетата за опазване на стадата се придвижват задължително с оборудвани
спъвалки. Необорудваните кучета се считат за безстопанствени.
(4) Собственик, който не може да полага необходимите грижи съгласно ал. 1,
предава кучето на приют, организация или лице, което да го отглежда според условията
по ал. 1.
Чл. 8. (1) Собственикът на куче взема мерки да не допуска животното само да
напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени
места.
(2) Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия
на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или
здравето на хора и животни.
(3) Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и
хигиенните условия на членовете на етажната собственост и съседите.
(4) Изключение по ал. 1 се допуска за кучета - пазачи на стада, ловни,
следотърсачи, планински спасители и водачи на инвалиди, по ред, определен от
Българската агенция по безопасност на храните.
(5) Собствениците на кучета са длъжни да предприемат необходимите мерки за
предотвратяване на:
1. Безконтролно размножаване.
2. Бягство и изоставяне на животните.
3. Създаване на опасност за хора или други животни.
4. Замърсяване на обществени места, като почистват мястото след дефекация.
Чл. 9. (1) Настаняване и отглеждане на куче в съсобствен имот се извършва само
след изрично писмено съгласие на съсобствениците.
(2) При отглеждане на кучета в жилища, в сграда - етажна собственост, се
осигурява площ, съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за защита на животните.
Чл. 10. Собствениците на кучета са длъжни при извеждането им на разходка да
носят със себе си следните регистрационни документи на кучето:
1. Ветеринарномедицински паспорт;
2. Документ за платена такса за съответната или предходната година, или копие
от него, ако кучето не е освободено от такса, съгласно чл. 175 от ЗВД;
3. За ловните кучета - ловен билет, издаден от БЛРС;
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4. Собственикът е длъжен да предоставя документите на кучето пред
ветеринарните и/или общински власти при поискване.
Чл. 11. (1) Собствениците на кучета са длъжни да извеждат на разходка кучетата
си с нашийник, а по-едрите и агресивните кучета - и с намордник.
(2) Кучетата, използвани за служебни цели, се придвижват съгласно изискванията
на извършваната от тях дейност.
(3) На обществени места собственикът на куче е длъжен да не допуска контакт на
заразно болно и опасно куче с други животни и хора.
(4) Собственикът на куче е длъжен да осигури безопасността на хората,
преминаващи покрай неговото лично дворно пространство, като изгради ограда с
достатъчна плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето.
Чл. 12. (1) Забранява се:
1. Извеждането на кучета без повод, а на по-едрите и агресивни кучета - и без
намордник.
2. Въвеждането на кучета в закрити обществени сгради, заведенията за
обществено хранене (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), магазини, аптеки,
лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове, с изключение на кучета-водачи,
придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР.
3. Преминаването и престой на кучета в училища, детски площадки, детски
градини и техните дворове.
4. Допускане на свободно движещи се кучета на обществени места,
предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите.
5. Свободно пускане на кучета извън разрешените и обозначени места в
населените места.
6. Отглеждане на кучета, които не са регистрирани и ваксинирани.
7. Отглеждане на кучета в избени и тавански помещения, открити тераси и
балкони, подблокови или около блока пространства, както и в неоградени частни имоти.
8. Развъждането с търговска цел на кучета от частни лица в нееднофамилни
жилища, избени и тавански помещения, тераси.
9. Отглеждане на повече от 1 куче, над 1-годишна възраст, в апартаменти на
нееднофамилни жилищни сгради.
10. Отглеждането на кучета, които с поведението си системно безпокоят
живеещите в съседство хора.
11. Умишленото провокиране от собственици на кучета, водещо животните до
агресия или поведение, нарушаващо спокойствието и безопасността на други животни и
хора по време на разходка или в жилищни сгради в режим на етажна собственост.
12. Извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци:
а) рязане на опашка;
б) рязане на уши;
в) изрязване на гласните струни;
г) отстраняване на нокти и зъби.
(2) Интервенции по ал. 1, т. 12 се допускат само по изключение и по преценка на
ветеринарния лекар.
Чл. 13. Всички кучета, ухапали човек или животно, се отвеждат веднага от
собственика при практикуващия ветеринарен лекар за преглед и последващи
епизоотични действия.
Чл. 14. Забранява се продажба на кучета на лица под 18-годишна възраст без
съгласието на родител/настойник.
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Раздел ІV
ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
Чл. 15. (1) Общината и неправителствени организации за защита на животните
могат да изграждат самостоятелно или съвместно приюти и кастрационни центрове,
съгласно чл. 41, ал. 2 и ал. 5 от Закона за защита на животните и Наредба № 41 за
изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат животни домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.
(2) До изграждане на общински приют и трайно настаняване на кучетата в приют
по чл. 41, ал. 1 от ЗЗЖ, Кметът на общината сключва договори с кастрационни центрове
и/или ветеринарен лекар, упражняващ ветеринарномедицинска практика за извършване
на манипулации по кастриране, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, маркиране и
евтаназия /при необходимост/ на безстопанствените кучета.
Чл. 16. (1) Дейностите по ограничаване на популацията на безстопанствените
кучета се извършват съобразно Програмата за ограничаване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Горна Малина.
(2) Кметът на
общината
организира изпълнението на Програмата по
ал. 1 и ежегодно внася отчет за нейното изпълнение пред Изпълнителния директор на
Българската агенция по безопасност на храните.
Раздел V
ЕВТАНАЗИЯ НА ЖИВОТНИ
Чл. 17. (1) Евтаназия на животни се извършва от ветеринарен лекар, който
упражнява ветеринарномедицинска практика, с лицензиран ветеринарномедицински
продукт (ВМП).
(2) При евтаназия ветеринарният лекар вписва в амбулаторния дневник причините
за извършването й и използваният ВМП.
(3) Евтаназия се допуска при:
1. неизлечимо болни животни с необратими изменения, причиняващи им болки и
страдания;
2. ограничаване и ликвидиране на заразна болест, която представлява опасност за
здравето на хората или животните;
3. животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и
здравето на хората или животните.
Чл. 18. Евтаназията се извършва с продукти, които предизвикват пълна загуба на
съзнание и чувствителност към болка, последвана от сигурна смърт, констатирана от
ветеринарният лекар.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
Чл. 19. (1) Контролните органи по чл. 6, ал. 2 от настоящата Наредба, извършват
проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на Наредбата,
подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не
се проверяват.
(2) Контролните органи:
1. Установяват самоличността на собственика на животно, със съдействието на
Районно управление на полицията;
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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.
(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:
1. Съставят констативни протоколи или предупредителни протоколи.
2. Дават задължителни предписания със срокове за отстраняването им;
Чл. 20. (1) Принудителната административна мярка по чл. 19, ал. 3, т. 2 се прилага
с мотивирана заповед на Кмета на Община Горна Малина.
(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел VІ
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 21. (1) Контролът по спазване на настоящата наредба се извършва от Кмета на
Община Горна Малина или определени от него длъжностни лица, по чл. 6, ал. 2.
Чл. 22. (1) За нарушения по Наредбата, след изтичане срока на предписанията,
контролните органи съставят Актове за установяване на административни нарушения
/АУАН/ .
(2) Въз основа на съставените АУАН се издават Наказателни постановления от
Кмета на Община Горна Малина.
(3) Собственик на куче, който наруши чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4, се наказва с
глоба от 200 лв., а когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 400 лв.
(4) Лицето, нарушило разпореждането на чл. 6, ал. 3, се наказва с глоба в размер
на 200 лв., а при повторно нарушение – 500 лв.
(5) Който наруши забрана по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 5, т. 3 и т. 4, се наказва с глоба
в размер на 100 лв.
(6) Който наруши забрана по чл. 12, т. 1 и т. 3, се налага глоба в размер на 100 лв.,
а при повторно нарушение от 200 лв, освен ако деянието не представлява престъпление.
(7) Който наруши забраната по чл. 12, т. 12, се наказва с глоба в размер на 100 лв.,
а когато нарушението е извършено от ветеринарен лекар или техник, глобата е от 100 до
200 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 300 лв.
(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 налагат глоби от 100 до 200 лв., а при повторни
нарушения, в рамките на текущата година - в размер от 200 до 500 лв.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона
за защита на животните.
§ 2. Настоящата наредба отменя Наредбата за придобиване, притежаване,
отглеждане и развъждане на домашни любимци и селскостопански животни на
територията на община Горна Малина, приета с решение № 70 по Протокол № 6 от
30.06.2005 година на Общински съвет Горна Малина.
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§ 3. За неуредени въпроси в настоящата Наредба, се прилагат редът и правилата
на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и
Правилника за неговото прилагане, Наредба 41 за изискванията към обекти, в които се
отглеждат, размножават и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към
пансиони и приюти за животни.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Горна Малина.
§ 5. Наредбата е приета с Решение № 184.по Протокол № 13 от 30.10.2020 година
на Общински съвет Горна Малина и влиза в сила в законоустановения срок.
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