НАРЕДБА
За регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община
Перущица
І. Общи положения
Чл. 1. Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за
регистриране и стопанисване на кучетата на територията на Община
Перущица. Тя не се отнася за кучетата в поделенията на Министерството на
отбраната, МВР, планинска спасителна служба и други организации на
бюджетна издръжка, използващи специални кучета.
Чл. 2. Собствениците на кучетата носят гражданска и административнонаказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета.
ІІ. Регистрация на кучета
Чл. 3 /1/ Собствениците регистрират притежаваните животни и
настъпилите промени в числеността им – в срок до 3 работни дни за
новозакупените животни и до 30 дни за новородените животни.
/2/ Собствениците на кучета обявяват в едномесечен срок всички
настъпили изменения – продажба, промяна на местоживеенето и смърт.
Чл. 4. Регистрацията на кучетата е двустепенна и включва:
Ветеринарномедицинска
по
реда
на
чл.
174
от
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност и административна регистрация в община
Перущица.
Чл. 5. /1/ Ветеринарномедицинската регистрация се извършва от
държавните ветеринарни органи или лицензирани специалисти по ред
определен от Закона за ветеринарномедицинската дейност и се съпровожда от
задължителна имунопрофилактика и дехелминтизация.
/2/ Собствениците на кучета, навършили 6 седмична възраст ги
представят на ветеринарният лекар, който упражнява ветеринарномедицинска
практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.
/3/ при навършване на 4 месечна възраст или в 7-дневен срок от
придобиване на куче над тази възраст, собственика регистрира кучето при
ветеринарния лекар като представя документ за платена такса по чл. 175 ал.1
от ЗВМД.
/4/ при регистрация на кучето ветеринарния лекар поставя татуировка
или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния
класификатор на административно-териториалните и териториалните единици
на населеното място и индивидуален номер на животното.
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/5/
ветеринарния
лекар
изпраща
ежемесечно
данните
от
ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в общината.
/6/
собствениците
на
кучета
заплащат
стойността
на
ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на
татуировка или микрочипа.
Чл. 6./1/ Административната регистрация се извършва от служител на
общинска администрация при придобиване или смяна на собственика, за което
собствениците на кучета подават декларация в общината и представят
следните документи:
1. Документ за ветеринарномедицинска регистрация;
2. Квитанция за платен данък по ЗМДТ от предишния собственик;
/2/ На базата на представените документи се извършва вписване в
специален регистър, който съдържа следните данни;
1. името на собственика;
2. данни за кучето според представените документи – име, възраст,
порода, пол;
3. цел на използване;
4. постоянно местообитаване;
5. номер на микрочипа
6. други, ако има такива.
/3/ Въз основа на извършената административна регистрация се издават:
- специален талон
- обозначителен знак/жетон/ с регистрационния номер на кучето, който
се монтира върху нашийника на кучето.
/4/ За извършената административна регистрация, собственикът на кучето
плаща такса в размер на 10 лв., както и стойността на регистрационния талон и
обозначителния знак.
/5/ Не се заплаща такса по чл. 175 ал.1 от ЗВМД за куче с поставен
микрочип за първата година от неговото регистриране.
Чл. 7. Собствениците на кучета заплащат годишен данък, чийто размер се
определя ежегодно с решение на Общинския съвет, съгласно ЗМДТ.
Чл.8. Освобождават се от данък:
1. кучета на инвалидите и слепите;
2. кучетата, които се използват за опазване на селскостопански обекти,
селскостопански дворове извън градската част, в селата, ловни;
3. кучетата, които се използват за опазване на стадата в количество:
стадо до 50 бр. добитък
- 1 куче
стадо от 50 до 100 бр. добитък
- 2 кучета
стадо над 100 бр. добитък
- 3 кучета
Чл.9./1/ Данъкът 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) срeщу оформен имунизационен картон.
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/2/ За кучетата, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в
размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на
годината, включително за месеца на придобиването.
Чл. 10. Срещу платения данък, данъчните служби издават талон за
календарната година.
ІІІ. Задължения на собствениците
Чл. 11. Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към животните
с грижа на добри стопани, да не ги изоставят; да опазват здравето им; да ги
предпазват от болка и страдание; да ги отглеждат съобразно физиологичните
им нужди и екологичните, включително санитарно-хигиенните изисквания, да
им осигурят подходящо място за обитаване и условия, съобразени с нуждите
им, както и ветеринарномедицинска помощ при необходимост.
Чл. 12. Собственик, който не може да полага необходимите грижи
съгласно чл. 11, предава кучето на приют, организация или лице, което да го
отглежда съгласно условията на чл. 11.
Чл. 13 /1/ Разходката на кучета става на определени от Общината за
целта места в населеното място, като кучетата трябва да бъдат с нашийник и
повод, а на агресивните и едри породи – и с намордник.
/2/ Куче без един от реквизитите: нашийник, повод, талон за регистрация и
талон за платена такса, не придружено от собственика се счита за
безстопанствено.
/3/ При извеждане на кучетата собственикът е длъжен да осигури пълна
безопасност за живота, психическото и физическото здраве на гражданите.
/4/ Кучетата, използвани за служебни цели, се придвижват съгласно
изискванията на извършваната дейност.
/5/ Кучетата за опазване на стадата да се придвижват задължително с
оборудвани спъвалки. Не оборудваните кучета да се считат за безстопанствени.
Чл. 14. При дефекация на благоустроени улици, тротоари, алеи и други
места собственикът на кучето е длъжен да почисти замърсеното място.
Чл. 15. Собствениците са длъжни да предприемат необходимите мерки за
предотвратяване на:
1. нежелано размножаване;
2. бягство на животното;
3. създаване на опасност за хора или други животни;
Чл. 16. При бягство или загубване на куче, собственикът е длъжен в 3дневен срок да уведоми в писмена форма общинска администрация.
Чл. 17 /1/. Забранява се:
1. допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради;
2. превозване на кучета с обществен транспорт при натоварен трафик;
3. преминаването и престоя на кучета през детски площадки и
територията на детските ясли и градини и училищни дворове;
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4. допускането на свободно движещи се кучета на обществени места,
предназначени за отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност;
5. свободно пускане на кучета извън разрешените и обозначени за тях
места;
6. всички действия по чл. 151 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност;
- причиняване на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт
на животните, освен при самозащита;
- използване на животните за представления, водещи до болка,
нараняване, увреждане на животните;
- насъскване на животните едно срещу друго;
- дресура на животните по начин, който им причинява болка или
страдание;
- подлагане на животните на натоварвания, които не са съобразени с
анатомичните и физиологичните им възможности;
- връзването на животните по начин, който им причинява болка,
страдание или нараняване;
- отглеждане на животните при постоянна тъмнина или постоянно
вързани;
- употребата на стимулиращи средства, с цел повишаване на спортните
резултати;
7. отглеждане в съсобствен имот без изричното писмено съгласие на
съсобствениците и/или ползвателите;
8. отглеждане на кучета при постоянна тъмнина, в гаражи, на тераси
представляващи обща част от етажна собственост;
9. развъждането на кучета с търговска цел от частни лица в избени и
тавански помещения, тераси и гаражи;
10. организиране на борби с кучета.
11. извършването на следните хирургически интервенции:
- рязане на опашка, уши, гласни струни
- отстраняване на нокти и зъби
/2/ интервенциите по т. 11 се допускат по изключение по преценка на
ветеринарния лекар.
Чл. 18. /1/ Кметът на Общината със заповед определят разрешените места
за допускане на кучета, както и местата за свободно пускане на кучета като
съответно ги обозначават.
/2/ Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се движат
извън чертите на населените места, в собствения си недвижим имот и при
служебна нужда, като осъществяват необходимия надзор.
/3/ Загубените кучета престояват в приюта –кучкарник минимум 10 дни,
след което се пренасочват като могат да се подаряват, продават или подлагат
на евтаназия.
/4/ Собствениците на загубените кучета плащат за престоя им в приютакучкарник.
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Чл. 19. /1/ Кучета, ухапали или наранили човек или животно, се отвеждат
веднага в определените ветеринарни клиники, където се изолират и
преглеждат.
/2/ Кучетата, за които се установи, че са опасно болни или не подлежат
на пренасочване, се унищожават / евтанират/ съгласно разпоредбите на Закона
за ветеринарномедицинската дейност.
ІV. Действия за безстопанствените, безнадзорните и нерегистрирани
кучета. Приют за кучета.
Чл. 20. Кметът на общината организира мероприятията с
безстопанствените и безнадзорни кучета.
Чл. 21/1/ Безстопанствените и безнадзорни кучета подлежат на събиране
от оторизирани от Кмета лица.
/2/ Уловените кучета се настаняват в специализиран приют /изолатор/ със
статут на самостоятелно звено на общинско финансиране, организирано и
регламентирано с Устройствен правилник, утвърден от кмета на общината.
Чл. 22. В приюта се полагат ветеринарномедицински грижи и други
епизоотични действия за безстопанствените и безнадзорни кучета до
пренасочването им с протокол, съставен между оторизиран служител на
приюта и получателя на пренасоченото куче.
V. Финансиране
Чл. 23. /1/ Всички разходи, свързани с прилагането на тази Наредба се
финансират от общината, от спонсори и дарения, освен тези по чл. 18 ал. 4,
които са задължение на собствениците.
/2/ За разходите от бюджета се изготвя план-сметка, която се утвърждава
заедно с приемането на общинския бюджет.
/3/ Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се
използват за мероприятия, свързани с намаляване броя безстопанствените
кучета.
VІ. Контрол и санкции
Чл. 24. Общината създава специално звено за борба с безстопанствените
и загубени кучета и приют за кучета.
Чл. 25. Контролът по настоящата Наредба се извършва от
специализираните общински и ветеринарномедицински органи, органите на
РДВР, на РЗИ, както и други лица, определени със Заповед на Кмета, които
съставят констативни актове и глобяват нарушителите.
Чл. 26. За нарушения по настоящата Наредба се налагат глоби:
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/1/ При установяване на нерегистрирано куче, на собственика-физическо
лице се налага глоба от 200 лева, а на юридическите лица и едноличните
търговци-глоба от 200 до 400 лева.
/2/ При първо нарушение се наказва с глоба в размер до 100 лева
нарушител, който:
1. извежда кучета без повод, а агресивните кучета и без намордник;
2. въвежда кучета в обществени сгради, заведения 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. преминава и престоява с кучета в детски площадки, детски градини и
ясли и техните дворове;
4. допуска свободно движещи се кучета на обществени места,
предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите;
5. свободно пуска кучета извън разрешените и обозначени места;
6. отглежда кучета на тъмно, в гаражи, на тераси, представляващи обща
части от етажна съсобственост;
7. развъжда с търговска цел кучета в избени и тавански помещения,
тераси, гаражи;
8. извършва хирургически интервенции – рязане на опашка, уши, гласни
струни, отстраняване на нокти и зъби
/3/ Който наруши забраната по чл. 17 т. 10 се наказва с глоба в размер от
500 до 1000 лева при първо нарушение, а при повторно нарушение-от 1000 до
2000 лева и незабавно отнемане в полза на държавата на участващото в боя
куче/та и настаняването му/им в изолатор.
/4/ За ловене и избиване на кучета, без разпореждането на компетентните
органи, както и измъчването им по какъвто и да е начин-глоба в размер на 500
лева.
/5/ За изоставяне на куче, собственикът заплаща глоба в размер на 50
лева.
/6/ Ако собственикът на загубено куче в едномесечен срок не извести
писмено общинската администрация заплаща глоба в размер на 50 лева.
Чл. 27/1/ При не подаване на декларация по чл. 6/1/ на собственика се
налага глоба от 20 лева и се връчва писмено предупреждение.
/2/ Ако кучето не бъде регистрирано в срок от един месец от връчване на
предупреждението, то се изземва с протокол и се отвежда в кучешки приют.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба кучетата се класифицират като:
a) Регистрирани – собственост на физически или юридически лица,
записани в регистрите на Общината;
б) Нерегистрирани – собственост на обитателите на жилището, в което
домуват, или на придружителя им, но без регистрация;
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в) Безстопанствени – родени като такива или изоставени
собствениците, които не обитават дом, ферма или специално определено
домуване без знанието на собственика;
г) Загубени – регистрирани, свободно движещи се извън мястото
домуване без знанието на собственика;
д) Безнадзорни – регистрирани, свободно движещи се извън мястото
домуване със знанието на собственика.

от
за
на
на

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Закона за местните данъци и такси и
Закона за защита на животните.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община
Перущица.
§ 3. Наредбата е приета от Общински съвет- Перущица с Решение № 126
, взето с Протокол № 9 от 18.10.2008г., изменена и допълнена с Решение № 38,
взето с протокол № 6/02.04.2012г. и влиза в сила
, а по отношение за
приюта-кучкарник след осигуряване на бюджетни средства за неговото
организиране.
§ 4. Лицата, които са придобили кучета до влизането в сила на Наредбата
са длъжни да ги регистрират в срок до 3 месеца от срока по § 3 от настоящата
наредба.
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