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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   С Т Р А Ж И Ц А 
 
 
 
 

ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА 
ОБЩИНА СТРАЖИЦА 

 
РАЗДЕЛ І  

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.1. Настоящата наредба регламентира реда, условията и изискванията за 
регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община 
Стражица. Наредбата не се отнася за кучетата на: МНО; МВР и др. 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, 
притежаващи ветеринарномедицинска регистрация 

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; 

5. Подивели и скитащи кучета в ловностопански райони. 
Чл.3. Собствениците на кучета носят гражданска или административно-

наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
 РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА 

 
Чл. 4. Собствениците на кучета, са длъжни да ги регистрират след навършване на 

четири месечна възраст или в 7 дневен срок от придобиването им над тази възраст в 
лицензиран ветеринарен кабинет по избор.  

Чл.5 /1/. Ветеринарно - медицинската регистрация се извършва от държавните 
ветеринарни органи или от лицензирани специалисти, които поставят татуировка или 
микрочип, съдържащи индивидуален идентификационен номер на кучето. 
Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарния паспорт и 
манипулацията поставяне на микрочип или татуировка.  

/2/ Ветеринарния лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския 
паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.  

Чл.6 /1/. За притежаване на куче ежегодно в общинска администрация се 
заплаща такса съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на 
територията на община Стражица.  

/2/ Освобождават се от такса собствениците на:  
1. кучета на инвалиди; 
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 
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3. кучета, използвани за опитни цели; 
4. кучета използвани от БЧК; 
5. кастрирани кучета; 
6. ловни кучета; 
/3/. Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за 

мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета на територията на 
община Стражица.  

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОПАНИТЕ 
 
 Чл. 7. Собствениците на кучета живущи в многофамилни жилища са длъжни да 
осъществяват постоянен контрол над отглежданите от тях животни с цел защита на 
сигурността и спокойствието на останалите членове на етажната собственост и опазване на 
хигиената в общите части на етажната собственост.  
 

Чл. 8. Собствениците на кучета са задължени: 
1. да се отнасят към тях с грижата на добри стопани, да не ги изоставят, да 

опазват здравето им, да ги предпазват от болка и страдание, да им осигурят условия 
на живот съобразени с физиологичните им особености.  

2. да регистрират притежаваните от тях кучета 
3. да създават хигиенни условия за отглеждането им и полагат подходящи 

грижи за тях до края на живота им. В случаите когато собственика на куче не може 
да полага грижи за него го предава в приют, спасителен център или го предава на 
нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и 
поведенческите му особености. 

4. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като 
почистват местата след дефекация.  

5. да взема мерки отглежданото от него животното да не напуска само мястото 
на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.  

6. дворните домашни кучета да се държат вързани на безопасно място, като им 
се осигури подслон и достатъчна площ за разходка;  

7. на кучета които се отглеждат предимно вързани се осигуряват 5 метра тел 
/въже/ за свободно движение, както и ежедневна разходка.  

8. да хранят кучетата само с термично обработени месни продукти. 
9. в случай на смърт да ги загробват на определено от общината място на 

дълбочина най-малко 1 м.  
 
Чл. 9. При извеждане и разходка на кучетата в границите на населените 

места, собственикът или придружителят е длъжен да: 
1. носи ветеринарномедицинския паспорт на кучето и да го представя за 

проверка при поискване от общинските и ветеринарномедицински власти.  
2. взема мерки за осигуряване на пълна безопасност за живота, психическото 

и физическото здраве на гражданите. 
3. не допуска контакт на потенциално болно или опасно куче с други 

животни и хора;  
4. не допускат влизането им в обществени заведения. 
 
Чл.10. Разходката на кучетата става на определени от Общината и 

кметствата места, като кучетата трябва да бъдат с нашийник и повод, а агресивните 
кучета и с намордник. 
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Чл.11. Кучетата, използвани за служебни цели се движат съгласно 
изискванията за извършваната дейност. 

  Чл.12. Куче без нашийник, повод и непридружено от собственика се счита за 
безстопанствено. 

 
Чл. 13. Забранява се:  
1. извеждането на кучетата без повод, а на агресивни кучета без намордник.  
2. влизането с кучета в хранителни магазини, заведения за обществено 

хранене,  обществени сгради и учреждения и обществения транспорт. 
3. свободното пускане на кучета на обществени места и извън определените 

и обозначени места от общината и кметствата. 
4. преминаване и престоя на кучета през детски площадки и територията на детски 

ясли, градини, училищни дворове и спортни имоти.  
5. отглеждането на повече от две кучета от един собственик в един апартамент. 
6. отглеждането на кучета на тераси, балкони, и други с външно отводняване, в 

избените и тавански помещения на жилищни сгради, с изключение на еднофамилните. 
7. отглеждането на кучета във входовете на жилищните сгради.  
8.  изоставянето на животните – компаньони.  
Чл. 14 /1/. Когато домашни кучета ухапят или наранят човек или животно, 

собствениците на кучета са длъжни незабавно да уведомят за това органите на ОДБХ и 
Общината /кметството/, като неговото последващо отглеждане става съгласно направеното 
предписание от специалистите на ОДБХ. 
   /2/. Собственикът на куче, за което е потвърдено че има бяс и/или е ухапало човек, 
заплаща на пострадалия всички медицински разходи, породени от ухапването. 
  /3/. Кучетата, за които се установи, че са опасно болни или нелечимо болни се 
евтанизират съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност. 
 Чл.15./1/ Безнадзорните и безстопанствените кучета подлежат на принудително 
събиране от Общината или от лица и фирми, на които с договор е възложено 
извършването на този вид дейност. 

  /2/ Ветеринарно - медицинското обслужване, отглеждането и евтаназията на  
кучетата по ал.1 се извършва в специализирани сгради – приюти.  

/3/ След представяне на ветеринарния паспорт на кучетата по ал.1, същите се 
връщат на собствениците им, които задължително заплащат престоя и извършените 
манипулации в приюта. 

/4/ Подивелите и скитащи кучета в ловностопанските райони да се третират по реда 
на Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за прилагането му. 
 

 
 

Р А З Д Е Л   IV 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 

 
 Чл. 16. Общината извършва необходимите действия за намаляване броя на 
безстопанствените кучета  като изгражда, оборудва  и стопанисва  временен приют за 
кучета, кастрационен пункт или друг обект, в който да се извършват кастрация, 
обезпаразитяване и маркиране на бестопанствените кучета. Общината организира 
улавянето  на всички кучета нерегистрирани съгласно  настоящата наредба. 
 Чл. 17. Кметът на общината със заповед определя разрешените за разходка на 
домашни кучета места, които се обозначават със съответна маркировка. 
 Чл. 18. Общината има право да изземе злонрави кучета,  които с поведението си 
представляват заплаха за здравето и живота на хората. 
 Чл.19. Общината има право да изземе кучета, които се движат без нашийник и 
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непридружени от собственика си. 
  
 

РАЗДЕЛ V 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 
Чл.20. Контролът по спазването на настоящата наредба се осъществява от 

длъжностни лица от общинска администрация Стражица, определени със заповед 
на Кмета на общината и от кметовете по населени места. Контрол се осъществява 
посредством периодични проверки, проверки по постъпили молби, жалби и сигнали 
за нарушения на разпоредбите на настоящата наредба.  

Нарушенията на наредбата се установяват с констативни протоколи и актове 
за административни нарушения, съставени от тези длъжностни лица. 

Чл. 21. /1/ Въз основа на съставените актове за извършено нарушение Кмета 
на общината издава наказателно постановление.  

/2/ За нарушения по тази наредба на виновните лица се налагат следните 
наказания: 

1.  За допускане замърсяване на обществените места и непочистване на местата 
след дефекация се налага глоба  до 100 лева. 

2. За извеждане на куче без нашийник и повод, а агресивните кучета и без 
намордник и създаване опасност за живота, психическото и физическото здраве на 
гражданите се налага глоба до 100 лева.  

3. За влизането с кучета в хранителни магазини, заведения за обществено 
хранене, обществени сгради и учреждения и обществения транспорт се налага глоба  в 
размер на 100 лева.   

4. Разхождането и престоя на кучета на детски площадки и  на места означени със 
забранителни знаци се налага глаба до 100 лева.  

5. За преминаване и престоя на кучета територията на детски ясли, градини, 
училищни дворове и спортни имоти се налага глоба в размер на 100 лева.  
 6. За изоставяне на домашно куче се налага глоба в размер на 100лева.  
 /3/ За нарушения на останалите разпоредби от наредбата се налагат глоби в размер 
от 50 до 200 лева.  
 /4/ За повторно извършване на горепосочените нарушения в рамките на една година 
в ал.2 наказанието да бъде в троен размер. 

/5/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението 
на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

  
Р А З Д Е Л   VI 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 22. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните. 

Чл. 23. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община 
Стражица и на кметовете на населените места. 

Чл. 24. Кметът на общината ежегодно определя местата за свободно 
разхождане на домашни кучета. 

 
 Настоящата Наредба е приета с Решение № 94/24.04.2012 година, прието с 

Протокол № 8 на Общински съвет - Стражица. 
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