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НАРЕДБА №9 

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

 
  

 РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. (1) Настоящата наредба регламентира реда и условията за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Разград и следва 

мерките и дейностите, предвидени в „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Разград за периода 2013–2016 г.” и 

„Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки на територията на община 

Разград за периода 2013–2016 г.”. 

 (2) Наредбата се прилага по отношение на всички лица, които живеят постоянно или 

временно пребивават на територията на община Разград. 

 
 РАЗДЕЛ ІІ 

МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ  

КУЧЕТА И КОТКИ 

 

Чл.2. За намаляване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията 

на община Разград се прилагат следните мерки: 
1. Улов и обработка на безстопанствените животни /кучета и котки/, чрез: 

а/ кастрация и връщане по места на социализирани и здрави безстопанствени кучета и 

котки; 

б/ евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета и 

котки; 

в/ задомяване на безстопанствени кучета и котки; 

2. Контрол върху безстопанствените кучета и котки; 
3 Регистрация на домашни кучета и котки, тяхното придобиване, притежаване, 

отглеждане и развъждане. 
Чл.3. (1) Безстопанствените и скитащите кучета и котки подлежат на залавяне от 

външна или вътрешна специализирана структура/организация, упълномощена от Кмета на 

Общината, и на последващи ветеринарномедицински манипулации и действия, предвидени в 

националното законодателство. 

(2) Заловените безстопанствени кучета и котки се настаняват в клиника със стационар 

или приют, регистрирани по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/. 

(3)  При улова на безстопанствените кучета и котки могат да присъстват и 

представители на Дружества за защита на животните. 
(4) Транспортирането на кучетата и котките се извършва със специално оборудвано 

транспортно средство, отговарящо на изискванията на Наредба № 41 за изискванията към 

обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, 

към пансиони и приюти за животни. 

Чл.4. Обработката на безстопанствените кучета и котки се извършва, чрез кастрация на 

животни във фертилна възраст /приоритетно женските/, обезпаразитяване, ваксинация, трайна 

маркировка и връщане по места на социализирани и здрави безстопанствени кучета и котки. 

Чл.5. /1/ Безстопанствените кучета и котки настанени в приют се предоставят 

безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони. 
/2/ Лицата по ал.1 регистрират осиновеното животно по реда на чл.174 от ЗВМД. 

Чл.6. Евтаназията при безстопанствените кучета и котки се допуска при неизличимо 

болни и агресивни животни, чиито поведение представлява опасност за живота и здравето на 

хората или други животни.   



Чл.7. Сигнали за трупове на кучета и котки, намерени на улични платна, в 

междублокови пространства и други открити обществени места, се подават в общинска 

администрация. Не се приемат анонимни сигнали. 
Чл.8. В общинска администрация се поддържа регистър на безстопанствените кучета и 

котки заловени на територията на община Разград, който съдържа предвидените в чл.54 от ЗЗЖ 

информационни данни. 

Чл.9. Ръководителите на оторизираните структури за улов и обработка на 

безстопанствени кучета и котки, и управителите на приюти за животни по чл.44, ал.1 от Закона 

за защита 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.10. Контрол върху безстопанствените кучета и котки се осъществя чрез: 

1. периодични проверки извършвани от длъжностни лица от общинска администрация и 

организации за защита на животните; 

2. проверки по постъпили сигнали в Община Разград за нарушение на правилата за 

защита на животните.  

Чл.11. Собствеността върху кучета и котки се удостоверява посредством: 

1. надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински паспорт с нанесена 

идентификация на кучето и котката; 

2. договор за покупко-продажба или за дарение от търговски обект, развъдник, 

декларация за одомашняване от приют, и др. обекти регистрирани по чл.137 от ЗВМД или от 

други физически и юридически лица, в това число и по наследство. Този документ важи само 

до момента, в който кучето навърши възрастта изискваща се по ЗВМД за издаване на 

ветеринарномедицински паспорт. 

Чл.12. Забранява се продажбата на животни на лица под 18-годишна възраст, без 

съгласието на родител/ настойник. 

Чл.13. (1)  Всеки собственик на куче е длъжен да извърши два вида регистрации: 

1. Регистрация при ветеринарен лекар по реда и в сроковете по ЗВМД; 

2. Регистрация в общинска администрация. 

(2)  Всеки собственик на куче – домашен любимец в срок до 14 (четиринадесет) работни 

дни след регистриране на кучето по ал.1, т.1 и издаването на ветеринарномедицинския паспорт 

за същото, подава декларация по образец за притежаване на куче в отдел „Местни данъци и 

такси” в Община Разград или в кметствата по населени места. За кучета с вече издаден 

ветеринарномедицински паспорт, декларацията се подава в 14-дневен срок от датата на 

придобиване на кучето. 

(3)  При подаване на декларацията по ал.2, собственикът заплаща „такса за притежаване 

на куче“, по Закона за местни данъци и такси, в размер определен в Наредба № 14 на Общински 

съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Разград.   

 (4)  От заплащане на „такса за притежаване на куче“ се освобождават собствениците на 

кучета посочени в чл.175, ал.2 от ЗВМД. 

(5)  Предходната алинея се прилага при регистрация на не повече от два броя кучета от 

категориите посочени в чл.175, ал.2, т.1 и т.6 от ЗВМД на името на един собственик. При 

регистрация на повече от два броя кучета от посочените категории на името на един 

собственик, последният заплаща такса за притежаване за всяко следващо животно. 

(6) Подаването на декларация за притежаване на домашно куче е задължителна, 

независимо дали за животното следва да се заплаща такса или е от категориите освободени от 

заплащане на такса. 

Чл.14. Собствениците на домашни кучета и котки са длъжни да: 

1. се грижат за животните и да не ги изоставят; 

2. предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните; 

3. вземат мерки да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане, да 

навлиза в чужда собственост или на обществени места; 

4. осигурят стерилизацията/кастрацията на своето животно, освен ако в случай на 

възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на 

нови собственици. 



Чл.15. В случай, че собственикът на кучето – домашен любимец по обективни причини 

не може да го отглежда, той е длъжен да му осигури настаняване по надлежния ред в приют, 

спасителен център или да го предостави на нов собственик, който да го отглежда в 

съответствие с физиологичните и поведенческите му особености. 

Чл.16. (1) Редът за отглеждането на кучета и котки – домашни любимци в жилища в 

режим на етажна собственост, в т.ч. мазета, приземни етажи, тавански и други помещения, 

както и прилежащи площи се определя с вътрешен правилник за етажната собственост. 

(2) При отглеждане на кучета и котки – домашни любимци в жилищни сгради, се 

осигурява площ, съгласно изискванията на ЗЗЖ. 

Чл.17.  Собственикът на имот, в който се отглеждат едно или повече домашни кучета е 

длъжен да осигури освен индивидуалното настаняване на всяко животно, съгласно чл.34 от 

ЗЗЖ, но и ограда с достатъчна плътност и височина, осигуряваща безопасността на 

преминаващите други животни и хора. 

Чл.18. Собствениците на кучета – домашни любимци, които ги отглеждат с цел 

развъждане, се регистрират на основание чл.137 от ЗВМД и освен годишна таксата за 

притежаване на куче, заплащат и годишна такса за развъждане за всяко куче, съгласно чл.35, 

ал.5 от ЗЗЖ, в размер определен в Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград. 

Чл.19. (1) На обществени места собственикът, водачът или стопанинът на куче – 

домашен любимец е длъжен да: 

1. предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето – домашен любимец и 

да не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни; 

2. не оставя кучето – домашен любимец без надзор и осигурява постоянен и 

непосредствен контрол върху поведението му; 

3. не допуска контакт на заразно болно и опасно куче – домашен любимец с други 

животни и хора; 

4. не използва кучето – домашен любимец за комерсиални цели – просия, фотография, 

игри на късмета, хазарт и бой с други животни; 

5. събира и изхвърля в съдове за отпадъци екскрементите на кучето – домашен 

любимец; 

6. носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец: 

а. ветеринарномедицински паспорт или копие от него; 

б. документ за платена такса за притежаване на куче за текущата година или копие от 

него.  

(2)  Собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да предоставя документите по  

ал.1, т.6 на кучето – домашен любимец пред ветеринарните и/или общински власти при 

поискване. 

Чл.20. (1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета: 

1. На територията на:  

а/ детски градини, ясли и училища; 

б/ здравни заведения; 

в/ обособени детски и спортни площадки; 

г/ градските паркове и градини, или отделни части от тях, които не са определени със 

заповед на кмета за разхождане на кучета – домашни любимци. 

2. На места, обозначени от общината със забранителни знаци. 

(2) Преминаването на кучета – домашни любимци, водени от своя собственик, водач 

или стопанин през градските паркове и градини, които не са определени със заповед на кмета 

на общината, е допустимо само при строго спазване изискванията на чл.21, ал.1 от настоящата 

наредба. 

Чл.21. (1) 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. 



(2) От намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора; 

(3) Поводът и намордникът не са задължителни на обособените места за свободно 

разхождане на кучета – домашни любимци, определени със заповед на кмета на общината; 

(4) При пътуване със средствата на обществения транспорт собственикът, водачът или 

стопанинът е длъжен да превозва кучето съгласно изискванията на Наредба № 39 за условията 

за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески 

особености 

  Чл.22.  Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за малолетни деца, да 

не допускат децата да разхождат на обществени места кучета, изброени в чл.21, ал.1 от 

настоящата наредба. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 
МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КУЧЕ – БЕЗСТОПАНСТВЕНО ИЛИ 

ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ 
 

Чл.23  (1) При нанесени от куче (безстопанствено или домашно) телесни повреди на 

човек или животно, пострадалият човек или собственикът на пострадалото животно подава 

незабавно сигнал до компетентните органи.  

(2) При ухапване на физическо лице или животно-компаньон, от страна на домашно 

куче от порода, подробно изброена в чл.21, ал.1 от настоящата наредба, както и от друго едро 

домашно агресивно куче с известен собственик, собственикът на кучето се санкционира. 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. 

(3) При ухапване на физическо лице или животно-компаньон, от страна на домашно 

куче с неизвестен собственик и/или адрес на отглеждане общинската администрация се обръща 

за съдействие за установяване на адреса и собственика към Областна дирекция по безопасност 

на храните /ОДБХ/ и съответното районно управление на полицията. След установяване на 

адреса и собственика се процедира по реда на предходната алинея. 

(4) При ухапване на физическо лице или животно-компаньон, от страна на 

безстопанствено куче, специализиран екип залавя кучето и то бива настанено в приют, където 

се сформира комисия, съгласно разпоредбите на ЗЗЖ, която извършва анализ на поведението 

на кучето и съставя протокол с констатации за агресивно поведение или липса на такова. След 

приключване работата на комисията, се процедира съгласно разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ. 

  
РАЗДЕЛ ІV 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.24. (1) За нарушения по тази  наредба, на физическите лица  се налага глоба в размер 

от 50 лв. до 200 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица, имуществена санкция в 

размер от 100 до 250 лв. 

(2) При повторно нарушение, на физическите лица се налага глоба, а на едноличните 

търговци и юридическите лица, имуществена санкция  в размер от 250 до 500 лв. 

Чл.25. Контролни органи по смисъла на наредбата са  кметове и кметски наместници по 

населени места и упълномощени от кмета на общината длъжностни лица. 

Чл.26. (1) Контролните органи по чл.25 от настоящата наредба със съдействието на 

полицията и /или ОДБХ извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за 

нарушения на наредбата, като анонимни сигнали не се проверяват. 

(2) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи съставят 

актове за установяване на административни нарушения. 

(3) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се 

издават наказателни постановления от кмета на Община Разград или упълномощен от него 

заместник-кмет. 



Чл.27. Установяването на нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателни постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и 

наказания. 

Чл.28.  Административнонаказателната отговорност по настоящата наредба се носи, 

доколкото такава отговорност за същото нарушение не е реализирана по ред, предвиден в закон 

или друг нормативен акт. 

Чл.29.  Глобите и имуществените санкции, събрани по реда на тази наредба и приходите 

от събраните такси за притежаване на куче, постъпват в общинския бюджет и се използват 

целево за: изграждане и поддържане на специализирани обособени места за разхождане на 

домашни кучета; поставяне на указателни табели (забранителни, разрешителни) за разхождане 

на домашни кучета; за доставка и монтаж на специализирани кошчета за кучешки екскременти; 

за общински кампании по кастрации, обезпаразитяване, чипиране и пр.; за други дейности и 

мероприятия, включени в Програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

и котки на територията на Община Разград. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на наредбата: 

1. „безстопанствени кучета и котки” са тези животни, 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”. 

2. „животно – домашен любимец“ е всяко куче или котка, което се отглежда в 

домакинството или от интерес към животното с нестопанска цел; 

3. „идентификация на животно“ е еднозначното му характеризиране по данните от 

неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни; 

4. „търговия с животни – домашни любимци“ са всички сделки, извършвани 

системно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези 

животни. 

  
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

§ 2. Настоящата наредба се издава на основание чл.40, ал.5 от Закона за защита на 

животните.  

§ 3.   Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Разград. 

§ 4. Наредбата е приета от Общински съвет Разград с Решение № 338  по протокол № 24 

от 29.04.2013г.  
 

 

 

 

 

 

 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /МИЛЕНА ЦАНЕВА/ 
 


