
Наредба за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета и регламентиране 

отглеждането на домашни любимци на 
територията на община “Марица” 

Приета с Решение № 172 от 28.05.2013 г на Общински съвет „Марица“ 

Изменена с Решение № 332 от 13.08.2018 на Общински съвет „Марица“ 
 

РАЗДЕЛ І  
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.1. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, 
предвидени в „Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Марица” 

(2) Настоящата наредба урежда реда за намаляване популацията 
на безстопанствените кучета на територията на Община „Марица” чрез: 

т.1. Улов и обработка на безстопанствените животни /кучета/. 
т.2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, тяхното 

придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане. 
(3) Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между 

институциите, неправителствените организации за защита на 
животните, собствениците на животни –домашни любимци и останалите 
жители на Община „Марица”. 

(4) Наредбата се прилага по отношение на: 
т.1. Всички лица, които живеят постоянно или временно 

пребивават на територията на Община „Марица”; 
т.2. Собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни 

сгради; 
т.3. Управителите на етажната собственост, по отношение на 

предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите 
терени; 

т.4. Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета; 
т.5. Собствениците на имоти, които са обитавани и/или 

позволяват безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни 
през техните имоти. 

т.6. Ръководителите на кастрационни центрове, приюти за 
животни 

т.7. Практикуващите ветеринарни лекари на територията на 
Община „Марица”. 

 
РАЗДЕЛ II 

ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОТГЛЕЖДАНЕ, РАЗВЪЖДАНЕ И 
РАЗМНОЖАВАНЕ НА КУЧЕТА – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 

 
Чл.2. Собствеността върху куче се удостоверява посредством : 



т.1. Надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински 
паспорт с нанесена идентификация на кучето. 

т.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 Закона за ветеринарномедицинската дейност 
/ЗВМД/ или от други физически и юридически лица, в това число или 
по наследство. Този документ важи само до момента, в който кучето 
навърши възрастта изискваща се по ЗВМД за издаване на 
ветеринарномедицински паспорт. 
 
Чл.3. (Изменен с Решение № 322 от 13.08.2018 на ОбС „Марица“) Не се 
разрешава продажба на животни на лица под 18-годишна възраст без 
съгласието на родител/настойник. 

 
РАЗДЕЛ IIІ 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 
 
Чл.4. Всеки собственик на домашен любимец е длъжен да го 
регистрира. Регистрацията на кучетата е двустепенна и включва 
регистрация при ветеринарен лекар и административна регистрация.  

(1) Регистрация при ветеринарен лекар 
т.1. Собствениците на кучета – домашни любимци, навършили 6-

седмична възраст, задължително ги регистрират при ветеринарен лекар, 
който упражнява ветеринарномедицинска практика. Ветеринарният 
лекар издава на домашния любимец паспорт по образец и извършва 
ветеринарномедицински манипулации – ваксинация и 
обезпаразитяване. 

т.2. Всички кучета, които са придобити над 6-месечна възраст и 
нямат издаден ветеринарномедицински паспорт, се регистрират при 
ветеринарен лекар в 7-дневен срок от датата на придобиването по реда 
на предходната алинея. 

т.3. На всички кучета над 4-месечна възраст задължително се 
поставя инжектируем транспондер /чип/. 

т.4. За нарушения по т.1 и т.2 се налагат глоби в размер от 50 до 
300 лева. 
         (2) Административна регистрация  

т.1. (Изменена с Решение № 322 от 13.08.2018 на ОбС „Марица“) 
Всеки собственик на куче – домашен любимец е длъжен да извърши и 
административна регистрация като подава декларация по образец за 
притежаване на куче в Кметството по местоживеене или 
Администрацията на Община „Марица“. 

 
т.2. Въз основа на подадената декларация от собственика и 

представен ветеринарномедицински паспорт на кучето, данните се 
въвеждат в „Административната електронна база данни 
(картотека/регистър) на домашните кучета в Община „Марица”, и се 
заплаща „такса за притежаване на куче”. Съществуването на таксата е 
регламентирано в Закона за местните данъци и такси, а размерът й се 
определя с решение на Общинския съвет. 



 
т.3. От заплащане на „такса за притежаване на куче“, съгласно 

чл.175 от ЗВМД се освобождават собствениците на:  
• Кучета на инвалиди - удостоверено от собственика 

с представяне на действащо решение от ТЕЛК  
• Служебни кучета в организациите на бюджетна 

издръжка 
• Кастрирани кучета 
• (Отменена с Решение № 322 от 13.08.2018 на ОбС 

„Марица“) 
• Кучетата с поставен микрочип за първата година 

от неговото регистриране.  
т.4. Обстоятелствата по предходната т.3 се удостоверяват с 

надлежните документи. 
 

т.5 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. 
 

т.6. Административната регистрация се извършва от Кметовете 
на населените места или от упълномощени от тях длъжностни лица, 
които изготвят и водят регистър за домашните кучета, отглеждани в 
съответното село, изготвят и водят регистър за безстопанствените 
кучета, върнати по местата на залавянето им след надлежната 
обработка в ОП”ЗВК-Пловдив”, кастрационен център, мобилна 
клиника за кастрация и др., изготвят и издават удостоверение за 
административна регистрация или пререгистрация на домашно куче 

 
т.7. Всеки собственик на домашно куче, 

регистрирано/декларирано в администрацията по местоживеене през 
предходни години, е длъжен в срок до 31-ви март на календарната 
година да заплати “такса за притежаване на куче” в Община „Марица“. 
Тези собственици на домашни кучета, които са освободени от заплащане 
на „такса за притежаване на куче”, са длъжни само да ги 
пререгистрират в Кметството по местоживеене (да препотвърдят 
обстоятелството, че все още те са собственици на кучето), за което 
представят ветеринарномедицинския паспорт с отразените в него 
задължителни ветеринарни манипулации за периода и получават 
документ за извършената административна пререгистрация – годишно 
удостоверение. 
 

т.8. Собственици на домашни кучета освободени от заплащане на 
„такса за притежаване на куче”, при пререгистрация след 31-ви март, 
заплащат глоба. 

 
т.9. При установяване, че собственикът на куче не го е декларирал 

в съответния срок по т. 7 и/или има неплатени такси за притежаване на 
куче за предходни години, същият се санкционира. 

 



т.10. За куче, което е регистрирано/декларирано в населено място, 
а се налага преместването му на друг адрес в същото или друго населено 
място в Община „Марица“.  

10.1. Собственикът декларира в Кметството по нов адрес 
притежаването на куче, представя издаденото вече удостоверение и 
бива картотекиран по нов адрес. В случай, че вече е заплатена годишна 
такса за притежаване на куче по стар адрес, обстоятелството се отразява 
в забележка в електронния картон и на собственика се издава ново 
годишно удостоверение за регистрация на куче и платена такса. 

10.2. Общинският служител/служителят в кметството/ вписал 
забележката по т.10.1. и извършил новото картотекиране/регистрация, 
по служебен ред уведомява администрацията, извършила 
първоначалната регистрация на кучето, за да се закрие и архивира 
стария картон. 

т.11. Собственик на куче, който декларира неверни данни и 
обстоятелства, и/или данни, водещи до намаляване или освобождаване 
от заплащане на „Такса за притежаване на куче“, се наказва с глоба. 

т.12. При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на 
кучето, при промяна на адреса и/или населеното място, в което ще се 
отглежда животното, собственикът е длъжен в срок до 10 дни от 
настъпване на събитието да уведоми писмено администрацията, 
извършила картотекирането/регистрацията, с цел електронния картон 
да бъде закрит и архивиран. 

(3)При неспазване на условията чл.4 за регистрация на 
домашно куче, собственикът му заплаща глоба и сумата, дължима за 
пропуснатите (нерегистрираните) месеци 

(4)Приходите от събраните такси постъпват в общинския 
бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя 
на безстопанствените кучета-чл.118, ал.2 от ЗМДT. 

(5) За нарушения по ал.2, т.1, т.8, т.9 се налагат глоби в размер от 
50 до 200 лева. 

(6) За нарушения по ал.2, т.5 се налагат глоби от 50  
(7) За нарушения по ал.2, т.11 се налагат глоби в размер от 50 до 

300 лева. 
 

Р А З Д Е Л   IV 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ 

 
Чл.5. Общината възлага дейностите свързани с ограничаване популацията на 
безстопанствените и бездомни кучета, тяхното улавяне и настаняване в приют 
на фирми, които имат създадени условия за извършване на такъв вид 
дейности. 
Чл.6. Кметът на общината, респективно Кметът на населеното място със 
заповед определя разрешените за разходка на домашни кучета места, които се 
обозначават със съответна маркировка. 
 
Чл.7. Общината има право да изземе злонрави кучета, които с поведението си 
представляват заплаха за здравето и живота на хората и да ги настани в 
приют. 



 
Чл.8. Общината има право да изземе кучета, които се движат без 
идентификационен медальон и нерегистрирани да ги настани в приют. 
 
Чл.9. Изземването по чл.7 и чл.8 се извършва въз основа на 
констативен протокол с акт за изземване, съставен от упълномощени 
от кмета на общината длъжностни лица. 
 
Чл.10. Общината е задължена да изпълнява мерките заложени в 
Общинската програма за намаляване популацията на безстопанствените 
кучета на нейна територията. 
 
Чл.11. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на 
територията на Община „Марица”, идентифицират домашните котки 
(при желание от страна на собственика) и домашните кучета при 
тяхната ветеринарна регистрация, чрез поставяне на микрочип и 
издаване на ветеринарномедицински паспорт. Стойността на 
съответната манипулация се заплаща от собственика на животното. След 
30.03.2013 г., при установяване липса на идентификация – микрочип на 
домашно куче, собственикът заплаща глоба. 
 
Чл.12. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на 
територията на Община „Марица”, съгласно чл.174, ал.4 от ЗВМД 
ежемесечно изпращат в ОДБХ и в общината данните за предходния 
месец от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче. 
 
Чл.13. Собствениците на зоомагазини, в които се продават кучета, в 
срок до 5 дни от продажбата на куче, писмено предоставят на общината 
данни за собственика (имена, адрес, телефон за връзка) и данни от 
паспорта на кучето (дата на издаване, имена на ветеринарният лекар, 
издал паспорта, дата на поставяне и номер на микрочип). 

  
РАЗДЕЛ ІІІ 

ОГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 

 
Чл. 14. (1) Граждани и фирми, които желаят да отглеждат кучета с цел 
развъждане и/ или предлагат животни-компаньони с цел търговия, 
пансиони, изолатори и приюти за животни, задължително ги 
регистрират по реда на чл.137 от ЗВМД, като към заявлението прилагат 
и удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към 
животните, съгласно чл.176, ал.1 от ЗВМД. 

(2) За нарушения по ал.1 се налагат глоби в размер  от 100 
до 1000 лева  
 

Чл.15. Всеки собственик на домашен любимец е длъжен да:  
  (1) Да потърси необходимата информация и съвети от 
специалисти относно особеностите при отглеждането и необходимите 
условия, които трябва да осигури на животното, съобразно неговия вид, 



порода, възраст и физиологично състояние. 
  (2)Да се грижи за животните и да не ги изоставя 
  (3)Да осигурява на всяко животно в зависимост от вида, 
възрастта и породата му: 

т.1. място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му 
т.2.необходимото пространство и свобода на движение, съгласно 

чл.34 от Закона за защита на животните. 
  (4)Да му осигури достатъчно количество вода и храна, които 
да го поддържат в добро здравословно състояние.   
  (5) Да му осигури свободен достъп до местата за хранене и 
поене 
  (6)Да осигурява редовно профилактично ветеринарно-
медицинско обслужване и незабавно лечение при заболяване или 
нараняване.  

 (7)Да отглежда животното при условия и по начин, които не 
формират агресивно поведение. 
   (8) Осигурява постоянен и непосредствен контрол над него с 
цел защита на живота, здравето на хората и хигиената на обществените 
места. 

(9) Предприема всички мерки за предотвратяване на 
бягството на животните 

        (10) Да вземат мерки да не допускат животното само да 
напуска мястото на отглеждане,  да не навлиза в чужда собственост или 
на обществени места.  

 (11)Да не оставя кучето-домашен любимец без надзор и да 
осигури постоянен и непосредствен контрол върху поведението му. 

(12) За нарушения по ал.2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10 и 11 се налагат 
глоби в размер  от 200 до 500 лева  

 
Чл.16 (1) Всеки стопанин на куче е длъжен да разхожда кучето си с 
нашийник и неразтеглив повод, а кучетата от породите: кавказка 
овчарка, каракачанка, германски дог, немска овчарка, 
ризеншнауцер, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, 
питбул, стафорширски териер, мастиф, както и едри кучета с 
агресивен характер-с неразтеглив повод до 1,5м. и с намордник. 
При констатиране на нарушение извършителят се наказва с глоба, 
като животното може да се отнеме и настани в приют за 
безстопанствени животни-Пловдив.  

 (2) Поводът и намордникът не са задължителни на 
обособените места за свободно разхождане на кучета-домашни 
любимци, определени със заповед на кмета на общината/кмета на 
населеното масто. 

(3) Кучета, които охраняват стада, задължително да 
преминават през населеното място с намордници. 

 (4) Всеки стопанин на куче е длъжен да почиства 
фекалиите при разхождането им на публични места. За целта е 
необходимо собственикът да носи достатъчно количество найлонови 
или хартиени торбички, ръкавица или щипка. 
 При констатиране на нарушение извършителят се наказва с глоба, 



като животното може да се отнеме и настани в “Общински приют за 
безстопанствени животни-Пловдив”.  

  (5) Всеки стопанин на куче е длъжен при извеждането му 
и разходка на домашния любимец да носи в себе си 
ветеринарномедицински паспорт или копие от него, удостоверение 
за административна регистрация и платена такса за притежаване 
на куче за текущата или предходната година. Същите при 
поискване се представят за проверка на общинските и 
ветеринарно-медицинските органи. 

(6) Собствениците на домашни любимци са длъжни да се 
отнасят към тях с грижата на добри стопани и да им осигуряват 
условия за тяхното отглеждане, като спазват необходимите хигиенни 
условия за отглеждането им и не нарушават спокойствието на 
съседите в района. Ако поради различни причини лицето, което 
отглежда или се грижи за домашния любимец не е способно да се 
грижи повече за него, е длъжно да му потърси нов дом или 
собственик, да потърси съдействието на НПО или да го предаде в 
приют 

(7) Куче без нашийник, повод, идентификационен 
медальон и обозначителен знак за регистрация, непридружено от 
собственика се счита за безстопанствено. 

 (8) (Изменена с Решение № 322 от 13.08.2018 на ОбС 
„Марица“) За нарушения по ал.1, ал.3 и ал.4 се налагат глоби в размер  
100 лева 

(9) За нарушения по ал.5 и ал.6 се налагат глоби в размер  от 
200 до 600 лева  
 

Чл.17 (1) В един двор може да се гледат две  кучета и техните 
приплоди до три месечна възраст. 

(2) За регистриране и отглеждане на повече от две  кучета на 
един жилищен адрес е необходимо собственикът на кучетата да 
представи декларация за съгласие от собствениците на съседните 
имоти 

          т.1 За еднофамилна къща- да се представи декларация, 
подписана от представители на всички адреси, съседни на имота, в 
който ще се отглеждат кучетата. 

т.2. При съсобственост в един поземлен имот, да се 
представи съгласие от всички съсобственици и всички съседи на 
имота, в който се отглеждат кучета. 

 (3) Ловците, притежаващи валиден ловен билет могат да 
отглеждат в един двор максимум 4 броя кучета и приплодите им до 
три месечна възраст (независимо от броя на ловците в къщата ) 

   (4) За регистриране и отглеждане на повече от броя 
кучета посочен в ал.1, ал. 2 и ал.3 на един жилищен адрес е 
необходимо собствениците на кучетата да представят декларация за 
съгласие от собствениците на съседните урегулирани поземлени 
имоти и кметовете на населеното място. 

 (5) За нарушения по ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 се налагат глоби в 
размер от 100 до 600 лева 



 
Чл.18.(1)Когато кучетата се отглеждат предимно вързани, се 
осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение и ежедневна 
разходка. 

(2) За нарушения по ал.1 се налагат глоби в размер от 50 до 300 
лева 
 
Чл.19. (1) При отглеждане на кучета на открито, задължително им 
се осигурява подслон (колиба), която се оразмерява така, че кучето 
да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да 
ляга в цялата си дължина. 

(2) Ако движението на кучето е ограничено от клетка или 
ограден вътрешен двор, размерите на ограденото пространство 
задължително са: 

1.за куче с височина до 50 см.- 6 кв.м. 
2.за кучета с височина над 50 см.- 9 кв.м. 

(3) И в двата случая късата страна на ограденото пространство 
не трябва да е по-малка от два метра. 

(4) Височината на ограждението се оразмерява така, че 
изправеното куче да не достига горното ограничение с предните 
лапи или да не е по-малка от:  

1.за куче с височина до 50 см.- 1,6м. 
2.за кучета с височина над 50 см.-2,0м. 

(5)Настаняването на няколко кучета в общо заградено 
пространство е възможно само ако те са съвместими, без риск от 
сбиване или нежелано чифтосване и е осигурен достатъчен подслон 
за всички и отделни съдове за вода и храна за всяко куче. 
 (6) За настаняване на куче се избира място, което осигурява 
подслон от студено, дъждовно и ветровито време и сянка през 
горещините 

(7) Кучета, които се отглеждат за опазване на стада: 
- стадо до 50 броя добитък – 1 куче 
- стадо от 51 до 100 броя добитък – 2 кучета 
- стадо над 101 бр. добитък – 3 кучета 
(8) За нарушения по ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7 се 

налагат глоби в размер от 50 до 300 лева 
 

Чл.20. Собствениците на умрели кучета: 
(1)Уведомяват съответното кметство за вписване на 

обстоятелството в регистъра за домашни кучета.  
(2)Загробва животното само на определена от кмета на 

населеното място площадка за загробване на умрели животни. 
(3) За нарушения по ал.2 се налагат глоби в размер от 200 до 500 

лева 
 

Чл. 21. (1)Забранява се: 
т.1 Влизането с кучета в хранителни магазини, заведения за 

обществено хранене, обществени сгради и учреждения и 
обществения транспорт, с изключение на кучета-водачи, придружаващи 



слепи хора. 
т.2 Преминаването и свободното разхождане на домашни кучета 

през детски площадки, на територията на детски ясли, градини, 
училищни дворове и спортни площадки, както и върху тревните площи 
на обособените градинки и паркове. 

т.3 Отглеждането на животни компаньони и декоративни птици в 
жилищни сгради и в дворове с търговска цел-продажба, пансионат и др., 
от физически и юридически лица, ако не се извършва редовно 
профилактично ветеринарно-медицинско обслужване, и които не са 
регистрирали дейността си в ОДБХ-Пловдив. 

 т.4 Свободното пускане на кучета извън определените и 
обозначени места от общината и кметствата. 
 т.5 Отглеждането на повече от две кучета от един собственик в 
един двор, без писмено съгласие от всички съседи и кмета на населеното 
място. 

 т.6 Свободно движение и допускане на домашни кучета до 
необезопасени огради и входни врати и в чужди дворове. 

(2) За нарушения по ал.1,т.1 се налагат глоби в размер  от 50 до 
100 лева 

(3) За нарушения по ал.1,т.3 и т.4 се налагат глоби в размер  от 
100 до 500 лева 

 
(4) (Изменена с Решение № 322 от 13.08.2018 на ОбС „Марица“) За 

нарушения по ал.1,т.2 се налагат глоби в размер 100 лева 
(5) (Нова с Решение № 322 от 13.08.2018 на ОбС „Марица“) За 

нарушения по ал.1, т.5 и т.6 се налагат глоби в размер  от 200 до 500 
лева 

 
РАЗДЕЛ V 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТОРИЗИРАНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА УЛОВ И 
ОБРАБОТКА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ И КЪМ 

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ПРИЮТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 

 
Чл.22 (1) Безстопанствените и скитащите кучета (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, и не притежават надлежна 
идентификация) подлежат на залавяне от служителите на външна 
специализирана структура/организация, упълномощена от Кмета на 
Общината, и на последващи ветеринарномедицински манипулации и 
действия, предвидени в националното законодателство и местни 
нормативни уредби. 
 
Чл.23. (1)Куче домашен любимец, заловено от служителите на 
специализираното звено се връща на собственика му след представяне 
на ветеринарномедицинския паспорт на животното, удостоверение за 



платена „такса за притежаване на куче” за съответната календарна 
година, и след заплащане на глоба. 

(2) При повторно залавяне на домашно куче, което вече е било 
освобождавано по реда на ал.1, кучето се кастрира, а на собственика се 
налага глоба. 

1.Собственикът получава животното след представяне на 
ветеринаромедицинския паспорт на кучето, удостоверение за платена 
„такса за притежаване на куче” за съответната календарна година. 

2. В случай, че собственикът откаже да получи животното си 
обратно, кастрираното куче се маркира по надлежния ред, настанява се 
в приют или се връща на мястото на залавянето му като се вписва в 
Регистъра за безстопанствени животни. 
 
Чл.24. Ръководителите на оторизираните структури за улов и обработка 
на безстопанствени кучета, 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 Община „Марица” данните от 
регистъра по чл. 47, ал. 7 от ЗЗЖ, отнасящи се за предходния месец. 
 
Чл.25. Организациите и лицата по чл. 49 от ЗЗЖ – поели надзора и 
грижите за безстопанствени кучета, върнати по местата на залавянето 
им, са длъжни да заверяват ежегодно паспорта на кучето за 
извършените обезпаразитявания и ваксинации. Данните от паспортите 
на кучетата се вписват в Регистъра за безстопанствените кучета. 
 

РАЗДЕЛ VII 
МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КУЧЕ – 

БЕЗСТОПАНСТВЕНО ИЛИ ДОМАШЕН 
ЛЮБИМЕЦ 

 
Чл.26 (1) При нападение на куче от порода, подробно описана в 
Чл.16, ал.1, както и от друго едро агресивно куче върху лица под 16 
годишна възраст, бременна жена и/или хора с увреждания, 
собственикът на кучето се глобява: физическо лице до 5000 лева, а 
когато кучето е собственост на юридическо лице и/или грижите и 
отглеждането му се извършва от  юридическо лице на същото се 
налага санкция в размер до 6 000 лева. За нападение на други лица 
глобата е до 3000 лева, като при застрашаване живота на 
пострадалото лице, констатирано със съответния медицински 
документ, животното се отнема принудително от собственика и се 
подлага на евтаназия съгласно чл.179 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 

(2)При констатиране на нападение, длъжностните лица 
съставят протокол, в който се отбелязват обстоятелствата, 
собственика на животното, пострадалото лице, свидетели на 
инцидента, ако има такива. Като към протокола се прилагат 
впоследствие: 

1.Становище от ветеринарен лекар относно агресивността 
на кучето, причини за нападения, доколкото могат да бъдат в 



резултат на здравословното му състояние, възможността за ново 
нападение и възможност за дресировка и обучение, с оглед 
предотвратяване на агресивно поведение. 

2.Медицински документ за удостоверяване на 
здравословното състояние на пострадалото лице. 
 
Чл.27 При отглеждане на котки се осигурява: 

(1) подходящо (тихо) място за спане 
(2) зона за хранене и приемане на вода с необходимите за това 

съдове 
(3) съд с котешка тоалетна, поставен възможно най-далеч от 

храната и водата 
(4) място за точене на ноктите 
(5) място за криене 

 
РАЗДЕЛ V 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
 
Чл.28. Контрола по смисъла на Наредбата се извършва от Кметът 
на Община „Марица”, Кметовете на населени места и други 
упълномощени от кмета на общината длъжностни лица. 
 
Чл.29. (1) Контролните органи по чл.28 извършват проверка по 
сигнали и жалби от граждани за нарушения по смисъла на 
настоящата Наредба, само след като същите бъдат подадени 
писмено в деловодството на общината, като анонимни сигнали не 
се проверяват. 
 
Чл.30 (1)При констатиране на нарушения по тази наредба контролните 
органи: 

1. Съставят констативен протокол и дават предписание със 
срокове и отговорници за отстраняването им. 

2. При неизпълнение на предписанието в определения срок се 
съставя акт за административно нарушение и наказание по реда на 
ЗАНН. 

 (2) (Изменена с Решение № 322 от 13.08.2018 на ОбС „Марица“) 
Наказателните постановления се издават от Кмета на общината. 
 
Чл.31. На длъжностните лица, на които е възложено установяване 
на нарушенията по чл.28 от Наредбата, за неизпълнение от 
произтичащите от това задължения, се налага глоба в размер от 
300 до 1000 лева. 
 
Чл.32.Освен глобите, нарушителите заплащат и разходите свързани 
с установяване и отстраняване на нарушенията. 
 
Чл.33. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в 
подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните 
органи документи или информация с цел възпрепятстване на 



проверката, се наказва с глоба от 200 до 1000 лева. 
 
Чл.34 (1) При повторно нарушение от същия вид размера на глобата 
или имуществената санкция се удвоява. 

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една 
година от влизане в сила на наказателното постановление, с което 
нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. 

 
Чл.35 За всички неуредени въпроси в тази наредба се прилагат 
условията на действащите в Република България нормативни 
актове в тази област. 

 
 

Допълнителни разпоредби 
 

§1. По смисъла на наредбата: 
1. „животно – домашен любимец“ е всяко куче, което се отглежда в 
домакинството или от интерес към животното с нестопанска цел; 
2. „идентификация на животно“ е еднозначното му характеризиране по 
данните от неговия микрочип, съответстващи на паспортните и 
регистрационните данни; 
3. „безстопанствени кучета” 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”. 
4. „кастрация“ – отстраняване на яйчниците и матката на женските 
животни и тестисите на мъжките; 
5. „агресивни кучета“ са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна 
реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от 
силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или 
причиняване на смърт; като кучето „не е агресивно“, ако е нападнало 
или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата 
собственост /респективно човека, под чийто контрол се намира в 
момента/; 
6. „търговия с животни – домашни любимци“ са всички сделки, 
извършвани системно със стопанска цел, включващи прехвърляне 
правото на собственост върху тези животни; 
7. „приют за животни“ е общински или частен обект, който разполага с 
подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни 
ветеринарномедицинско обслужване, 
грижи, подслон и намиране на нов собственик. 
8."Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на 
популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол 
над броя им и цели освобождаването на улиците от тях. 
 

 
 
 



Р А З Д Е Л   VI 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал.1, 
т.13, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.8 от Закона за нормативните 
актове, чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс и е 
изготвена с изискванията на чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на 
животните и параграф 18 от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за защита на животните. Наредбата е приета с 
Решение № 172, взето с протокол № 6/28.05.2013 г. на 
Общински съвет „Марица“.  
 

§ 3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета и регламентиране 
отглеждането на домашни любимци на територията на община “Марица” 
е приета с  Решение № 322, взето с протокол № 9 от 13.08.2018 на 
Общински съвет „Марица“. 
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