ОБЩИНА ЕЛЕНА

НАРЕДБА
за
придобиване, регистрация, притежаване,
отглеждане и контрол на кучетата на
територията на Община Елена

Приета с Решение № 24 от 26.02.2013 година на
Общински съвет - Елена

/Изменена с Решение № 369 / 17.07.2018 г. на Административен съд Велико
Търново, влязло в законова сила на 06.08.2018 г./

2013 г.
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Раздел I
Общи положения
Чл.1. (1) Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за придобиване,
регистриране, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Елена;
(2) Собствениците на кучетата носят гражданска и административно – наказателна
отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета.
Раздел II
Придобиване, регистрация, отглеждане, развъждане и размножаване на кучета - домашни
любимци
Чл.2. Придобиването на куче се удостоверява:
1.Със сертификат и ветеринарномедицински паспорт - внос от трета страна, а при
придобиване в Република България или от държава членка на Европейския съюз с
ветеринарномедицински паспорт;
2.Посредством регистрационните документи - ветеринарномедицински паспорт с вписана
идентификация, съгласно чл. 174 от ЗВМД при придобиване на безстопанствено куче.
Чл.3. /отм. р-е № 369 / 17.07.2018 г. на Административен съд - Велико Търново/
Чл.4. Регистрация на кучета - домашни любимци
(1). Необходими действия при регистрацията на кучета - домашни любимци
1.Собствениците на кучета - домашни любимци, навършили 6-седмична възраст,
задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска
практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински
манипулации - ваксинация и обезпаразитяване.
2. За кучета - домашни любимци, 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 навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над
тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар. При
регистрацията на кучето - домашен любимец ветеринарният лекар поставя инжектируем
транспондер /чип/.
4. При кучета - домашни любимци над тази възраст собствениците са длъжни да им
поставят чип.
5. Всеки собственик на куче - домашен любимец над 4-месечна възраст или в тримесечен
срок от неговото придобиване над тази възраст го декларира в Дирекция „Местни данъци и
такси“ при Община Елена, независимо дали същото е освободено от дължимата такса, съгласно
чл. 175 на ЗВМД, като попълват декларация по образец, утвърдена от Кмета на Община Елена.
6. В декларацията по т. 5 на чл. 4, ал. 1 от настоящата наредба се въвеждат следните
данни:
6.1. За всяко физическо лице - собственик на куче - домашен любимец се въвеждат и
обработват данни:
6.1.1. Собствено, бащино име и фамилно име;
6.1.2. ЕГН (ЛНЧ);
6.1.3.Адрес по местоживеене и постоянен адрес;
6.1.4. Номер на транспондера /чип/ на животното;
6.2. За всяко юридическо лице - собственик на куче - домашен любимец се въвеждат и
обработват данни:
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6.2.1. Наименование;
6.2.2. Булстат/ЕИК;
6.2.3. Адрес на регистрация;
6.2.4. Адрес на управление;
6.2.5. Управител (лице за контакти);
6.2.6. Номер на транспондера /чип/ на животното.
6.3. Към декларацията за притежаване на куче - домашен любимец се въвеждат данни,
съгласно Приложение А от настоящата наредба и се прилага ксерокопие на съответните
документи за удостоверяване на обстоятелствата за освобождаване от такса „притежаване на
куче”, съгласно изискванията на ЗВМД и ЗЗЖ.
7. При промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми Дирекция
„Местни данъци и такси“ в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето - домашен любимец, в срок от
7 дни след настъпване на събитието.
8. Упълномощени от Кмета на Община Елена лица извършват системни проверки за
регистрацията на кучета - домашни любимци и други възложени им дейности, като информират
ресорният зам. кмет на Община Елена.
9. Ветеринарните лекари на територията на община Елена изпращат ежемесечно данните от
ветеринарномедицинския паспорт на всяко новорегистрирано куче - домашен любимец до кмета
на Общината или упълномощени от него длъжностни лица.
Чл.5. Създава се на регистър с електронна база данни
(1). Община Елена може да ползва информацията от електронния регистър за кучетата на
ОДБХ, като създава и поддържа собствена база данни.
(2). Софтуерното поддържане и съхраняване на данните се осъществява от лица определени
със заповед на Кмета на Община Елена
Чл.6. (1) Заплащането на такса за притежаване на куче - домашен любимец се извършва
съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Елена.
(2) За освобождаване от заплащане на такса за притежаване на куче се прилагат правилата,
предвидени в ЗЗЖ и ЗВМД.
Чл.7. Кучета - домашни любимци се отглеждат при спазване на следните принципи:
(1). Всеки, който отглежда куче - домашен любимец или се грижи за такова е отговорен за
неговото здравословно състояние и е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието,
съобразени с естествените му нужди, като:
1. Осигурява необходимото пространство, свобода за движение, естествена светлина,
добра вентилация и обезопасяване от вредни газове и изпарения;
2. Предпазва от контакт с предмети и препарати, които могат да го наранят или да
предизвикат отравяне на територията на дома;
3. Предоставя достатъчно количество храна, вода и свободен достъп до тях;
4. Използва подходящи съдове за хранене, поставени по начин, който не позволява
замърсяването им;
5. Грижи се за него и не го изоставя, включително и неговото потомство;
6. Предприема всички мерки за предотвратяване на бягството му;
7.Отглежда кучето - домашен любимец при условия и начин, които не формират агресивно
поведение;
8. Осигурява поведение на кучето - домашен любимец, безопасно за здравето и живота на
други животни и на хората;
9. Осигурява ветеринарномедицинско обслужване:
9.1. при необходимост, поради нарушено здравословно състояние и нараняване;
9.2. за целите на профилактиката от опасни за хората и животните заболявания ваксинация и обезпаразитяване, съгласно изискванията на ЗВМД;
___________________________________________________________________________________________________________3
Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане, отглеждане и контрол на кучетата на
територията на община Елена, приета с Решение № 24 от 26.02.2013 г. на Общински съвет – Елена.

10. Не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита
нетърпимост едно към друго.
11. Не нарушава спокойствието и хигиенните условия на етажната собственост.
(2). В случай, че собственикът на кучето - домашен любимец не може да го отглежда по
независещи от него причини, той го предава в приют, спасителен център или на нов собственик,
който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.
(3). При отглеждане на кучета - домашни любимци в жилищни сгради, се осигурява площ,
съгласно изискванията на чл.34 от Закона за защита на животните.
(4). Собственикът на куче - домашен любимец е длъжен да осигури безопасността на
хората и животните, преминаващи покрай неговото лично дворно пространство, като изгради
ограда с достатъчна плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето - домашен любимец.
Чл.8. (1). При постъпване на сигнал с идентифициращи данни за подаващия сигнала, за
наличие на случаи, посочени в чл.7 от настоящата наредба, се извършва проверка от
упълномощени от Кмета на община Елена лица.
(2). След извършване на проверката се съставя протокол и предписание до собственика
със срок за отстраняване на констатираните нарушения.
Чл.9. Когато собственикът не изпълни предписанията по чл. 8 от настоящата наредба,
същият подлежи на санкции, предвидени в разпоредбите на тази наредба.
Чл.10. Размножаване на кучета - домашни любимци
(1). Собственикът на куче - домашен любимец е длъжен да избягва нежеланото му
размножаване чрез осигуряването на:
1. изолация по време на размножителния период;
2. кастрация.
(2). В случаите, в които собствениците не са в състояние да отглеждат новородените или
да ги представят на нови собственици, животните се настаняват в приют, а собственикът
задължително кастрира своето куче - домашен любимец.
(3). Собствениците на кучета - домашни любимци, които ги използват за развъждане, са
длъжни да ги регистрират в ОДБХ.
Раздел III
Присъствие на куче - домашен любимец на обществени места
Чл. 11. На обществени места собственикът на куче - домашен любимец е длъжен:
1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето - домашен любимец,
проявена на обществени места и не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на
хора и животни.
2. Да не оставя кучето - домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и
непосредствен контрол върху поведението му.
3. Собственикът на кучето - домашен любимец взема мерки да не допуска животното само
да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.
4. Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче - домашен любимец с други
животни и хора.
5. Да не използва кучето - домашен любимец за комерсиални цели и бой с други кучета.
6. Да събере и изхвърли на подходящо място екскрементите на кучето - домашен
любимец.
7. Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето - домашен любимец:
7.1. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;
7.2. Документ за платена такса за съответната или предходната година, или копие от него,
ако кучето - домашен любимец не е освободено, съгласно чл. 175 от ЗВМД;
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7.3. Собственикът е длъжен да предоставя документите на кучето - домашен любимец
пред ветеринарните и/или общински власти при поискване.
Чл.12. (1) Забранява се:
1. Присъствието и разхождането на кучета - домашни любимци на територията на детски
градини, ясли и училища, здравни заведения, градските паркове и градини, които не са
определени със заповед на кмета на Община Елена за разхождане на кучета - домашни любимци;
2. Отглеждането на куче, което с поведението си системно безпокои живеещите в
съседство хора;
3. Отглеждането на кучета в около блокови пространства, без разрешението на етажната
собственост и стълбищни площадки на сгради в режим на етажна собственост.
Чл.13. Собственикът на куче - домашен любимец е длъжен:
1. На местата, извън забранените за разходка на кучета, да води кучето - домашен
любимец винаги и задължително на повод до 1,5 м., а при кучета - домашни любимци над 10 кг.
на неразтеглив повод до 1,5 м. и с намордник.
2. От намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора и кучета-помощници на
хора с увреждания.
3. При пътуване със средствата на масовия градски транспорт собственикът е длъжен да
води кучето - домашен любимец на къс неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен
кафез. От намордник при пътуване в градския транспорт са освободени кучета - домашни
любимци по т. 2 на чл. 13 от настоящата наредба.
Чл.14. (1) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14
години, не трябва да го оставят без надзор при разхождане на куче - домашен любимец над 10 кг.
на обществени места;
(2). Когато лицата по ал. 1 на чл. 14 от настоящата наредба не могат да упражнят надзор
върху деца под 14 години, за които полагат грижи, са длъжни да осигурят придружител,
пълнолетно /дееспособно/ лице в случаи на разхождане на куче -домашен любимец над 10 кг. на
обществени места.
Чл.15. Забранено е умишленото провокиране на кучета - домашни любимци, 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.
Раздел ІV
Мерки при агресивно поведение от страна на куче - домашен любимец
Чл.16 (1) При регистриран подаден писмен сигнал за случай на нападение от куче домашен любимец с известен собственик и/или адрес на отглеждане срещу човек или друго
животно, се извършва проверка на място и се съставя протокол от длъжностни лица, в който се
отбелязват обстоятелствата, собственика на животното, пострадалото лице, свидетели на
инцидента, ако има такива. Като към протокола се прилагат:
1.Становища от ветеринарен лекар относно агресивността на кучето, причини за нападения,
доколкото могат да бъдат установени 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.17. При подаден писмен сигнал за нападение и причинени телесни повреди от
домашно куче с неизвестен собственик с/или неизвестен адрес на отглеждане, общинската
администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към ОДБХ и
районно управление “Полиция“.
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Раздел V
Безстопанствени кучета
Чл. 18.(1) Общинските съвети приемат програми за овладяване популацията на
безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им.
(2) Кметовете на общини организират изпълнението на програмите по ал. 1 и ежегодно
внасят отчет за тяхното изпълнение пред Изпълнителния директор на Българската агенция по
Безопасност на Храните – БАБХ.
(3) Мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета се осъществява в
регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общините или организациите за защита
на животните.
(4) Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, участват при изготвянето и могат да участват при
изпълнението на програмите по ал. 1.
Чл. 19. (1) Безстопанствените животни се настаняват от органите и организациите по чл.
40, ал. 2 и 4 в приюти, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(2) Органите на местната власт изграждат приюти за безстопанствени животни.
(3) Кметовете на населените места отговарят за дейността на приютите по ал. 2.
(4) Приютите за безстопанствени животни се стопанисват от общините и/или организациите за
защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица, с нестопанска цел.
(5) Организациите за защита на животните могат да създават собствени приюти за
безстопанствени животни.
(6) Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните,
които се предлагат за отглеждане, в т. ч. В интернет страница и публикации в медиите.
Раздел VI
Административно - наказателни разпоредби
Чл. 20. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са определени от Кмета на Община
Елена длъжностни лица.
(2) Неправителствени организации могат да съдействат на органите по ал. 1 при
осъществяване на контролните им правомощия.
Чл.21. (1) Контролните органи по чл. 20, ал. 1 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 - домашен любимец, със
съдействието на полицията;.
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-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота
проверката се извършва със съдействие на органите на РУ „Полиция“.
(3). При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:
1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за
отстраняването им;
2.
Съставят
актове
за
установяване
на
административни
нарушения;
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3. Налагат глоби на виновните лица при констатирани нарушения по тази наредба
При отказ от страна на нарушителя да заплати глобата, му се съставя акт по реда на Закона за
административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
(4). /изм. р-е № 369 / 17.07.2018 г. на Административен съд - Велико Търново/ Въз основа
на съставените актове за установени административни нарушения се издават наказателни
постановления от кмета на Община Елена.
Чл.22. Санкции и глоби:
(1). За констатирани нарушения по чл. 7 от настоящата наредба, на нарушителите се
налага глоба в размер на 200 лв., а при повторно нарушение до 400 лв.
(2). /отм. р-е № 369 / 17.07.2018 г. на Административен съд - Велико Търново/
(3). За констатирани нарушения по чл. 13, т. 1 от настоящата наредба на нарушителите се
налага глоба в размер на 50 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се
съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на
глоба в размер до 400 лв.;
(4). В случай, че стопанинът допусне нежелано размножаване и не осигури кастрация на
животното - домашен любимец, му се налага глоба до 250 лв., а при повторно нарушение в
рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава
наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 500 лв.
(5). За констатирани нарушения на чл. 10, ал. 3 от настоящата наредба, на нарушителя се
налага глоба в размер на 50 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се
съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на
глоба в размер от 350 до 1000лв.
(6). В случай, че собственикът не осигури поставянето на микрочип на кучето -домашен
любимец и не го регистрира, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от настоящата наредба, му се
налага глоба в размер в размер на 50 лв., като се дава писмено предписание за извършване на
регистрация в едноседмичен срок. При повторно нарушение в рамките на текущата година се
съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на
глоба в размер до 200 лв.
(7). При разхождане на куче - домашен любимец над 10 кг. на обществени места от лица
под 14 г. без родител, попечител или други лица, които полагат грижи за него, или без
придружител, пълнолетно /дееспособно/ лице, на отговорното за него лице се налага глоба в
размер на 20 лв.
(8). На собственици на кучета - домашни любимци, нарушили разпоредбите на чл. 11, т. 5
и чл. 15 от настоящата наредба се налага глоба в размер до 1500 лв., за което се издава
наказателно постановление.
(9). Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното нарушение не се
предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт
(10). За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в
предходните алинеи, на нарушителите се налагат глоби до 200 лв., а при повторни нарушения в
рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава
наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 500 лв.
(11). Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и
наказания.
Чл.23. Глобите, събрани по реда на тази наредба постъпват в общинския бюджет и се
използват за:
1. Обособяване и благоустрояване на равномерно разпределени места, определени със
заповед на Кмета на Община Елена за разхождане на кучета - домашни любимци.
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2. За мерки и дейности, насочени към овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Елена.
3. За финансиране на общински кастрационни програми и кампании;
4. За сключване на договори с частно практикуващи ветеринарни лекари за извършване
на кастрации на безстопанствени кучета;
5. За настаняване в приют.
Раздел VIІ
Допълнителни разпоредби
§1. По смисъла на наредбата:
1. „ЖИВОТНО - ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ" е всяко куче, което се отглежда от домакинството
или от интерес към животното;
2. "ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНО" е еднозначното му характеризиране по данните от
неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни;
3. „БЕЗСТОПАНСТВЕНО ЖИВОТНО" е всяко животно, което няма дом или се намира извън
границите на дома на своя собственик и не е под прекия надзор на собственик, както и всяко
животно-домашен любимец, гледано в неоградено пространство;
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/;

Преходни и заключителни разпоредби
1. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и чл.40 ал.5 от Закона за защита на животните.
2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Кмета на Община Елена.
3. Настоящата Наредба е приета с Решение № 24 от 26.02.2013 г., Протокол № 2 от
26.02.2013 година на Общински съвет – Елена.
Изменена с Решение № 369 / 17.07.2018 г. на Административен съд Велико Търново,
влязло в законова сила на 06.08.2018 година

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
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ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ЕЛЕНА

Приложение А

ДЕКЛАРАЦИЯ
за притежаване на куче
I. За физическо лице – собственик на куче – домашен любимец
От........................................................................................................................................................................
/собствено, бащина и фамилно име на гражданите/
С ЕГН/ЛНЧ или служебен № на чужд гражданин:........................................................................................
Постоянен адрес/адрес по местоживеене:......................................................................................................
№ на транспондера/чип/ на животното...........................................................................................................
II. За юридическо лице – собственик на куче – домашен любимец
От................................................................................................................... ...............................................
/наименование на предприятието/
Булстат....................................................
Адрес на регистрация........................................................................................................................................
Адрес на управление.......................................................................................................... ...............................
Управител/лице за контакт...............................................................................................................................
№ на транспондера / чип / на животното.......................................................................................................
Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче
Порода........................................придобито на............................................................
/дата на придобиване/
Основания за освобождаване на собствениците на куче от такса „ притежаване на куче” по чл.6, ал.2 от Наредбата за
придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Елена:
 /отм. р-е № 369 / 17.07.2018 г. на Административен съд - Велико Търново/


кучета, отглеждани от организации на бюджетна издръжка – служебни кучета;



кучета, отглеждани и използвани от Българския червен кръст;



кучета, отглеждани и използвани за опитни цели;



кучета, които са кастрирани;



/отм. р-е № 369 / 17.07.2018 г. на Административен съд - Велико Търново/



кучета с поставен микрочип за първата година о



т тяхното регистриране чл. 39 от ЗЗЖ.

Подпис на декларатора:....................................................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 225 и чл. 313 от НК.
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