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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№ 145

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №17 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  19.03.2009г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –

СОПОТ

Относно:  Изменение и допълнение на Наредба за регистриране и
стопанисване на кучета в Община Сопот

Общинският съвет, след като се запозна с Докладна записка с
вх.№19/26.02.09г. от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот становището
на ПК “АПВ ” и след станалите разисквания

РЕШИ:
На основание чл. 172, чл. 173, чл. 174, чл. 175, чл. 176, чл. 177, чл. 178,

чл.423, чл. 426, чл. 427, чл. 428, чл. 429 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност,чл.36, ал. 2 от Закона за защита на животните, във връзка с чл. 116, чл.
117 и чл. 118 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет-Сопот
изменя и допълва  Наредбата за регистриране и стопанисване на кучета в
Община Сопот,  както следва:

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2 се изменя по следния начин:
Чл.2. Според притежанието и начина на отглеждане, кучетата се
квалифицират като:

1. Регистрирани - собственост на физически и юридически лица,
организации, учреждения и други, регистрирани при ветеринарен лекар и са
записани в регистрите на общината;

2.  Нерегистрирани - собственост на обитателя на жилището или
организацията в която домуват, но са без регистрация;

3. Безнадзорни - със собственик и регистрация, но се движат свободно
без придружител;

4.   Безстопанствени -  родени като такива или изоставени  от своите
собственици.
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РАЗДЕЛ ІІ.
РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСУВАНЕ

Чл. 4 се изменя по следния начин :
Чл.4. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират в

тримесечен срок след придобиването им.
Чл. 5 се изменя по следния начин:
Чл.5. Регистрацията на кучетата е двустепенна включва :

ветеринарномедицинска и административна регистрация.
(1) Ветеринарно-медицинската регистрация се извършва съгласно чл.174 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.

1. Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги
представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарно-медицинска
практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

2. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от
придобиване на куче над тази възраст, собственикът регистрира кучето при
ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по  Закона за
местните данъци и такси.

3. При регистрацията на кучето ветеринарният 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.

4. Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарно-
медицинския паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и в общината.

5. Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарно-
медицинския паспорт и на манипулацията поставяне на татуировката или
микрочипа.
(2)Административната регистрация се извършва в тримесечен срок, от датата
на придобиването на куче.

 1. Административната регистрация на куче се извършва от
упълномощени от кмета лица при Община Сопот след подаване от
собствениците на кучета на декларация по чл.117 от ЗМДТ и заплащане на
такса за притежаване на куче в размер, определен в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на Община Сопот.

Към декларацията се прилагат копия на:
- ветеринарномедицински паспорт на кучето – I-ва и II-ра страница
- документ удостоверяващ целта на ползването на кучето, издаден от

специализираните инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ  и др.)
-  собствениците получават медальон или твърда маркировка за

съответната година.
2. Всички настъпили промени (продажба, смърт и смяна на адреса на

отглеждане) се обявяват в едномесечен срок в  общинска администрация.
3. В общинска администрация се води регистър, който съдържа

следните реквизити:
3.1. Номер и дата на регистрацията.
3.2. Трите имена и постоянен адрес на собственика.
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3.3. Адрес, на който пребивава кучето.
3.4. Порода, външни белези и име на кучето, съгласно

ветеринарномедицинския паспорт.
3.5. Цел за използване на кучето.
3.6. Дата на кастрация на кучето (ако е извършена), удостоверена със

съответния документ.
3.7. Платена такса – номер на квитанция, дата.
(3) За притежание на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за

местните данъци и такси.
(4) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, ползвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета, собственост на ловци, регистрирани съгласно Закона

за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД).
(5) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или

в тримесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито
след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в
размер една дванадесета от годишния размер за всеки месец до края на
годината, включително за месеца на придобиване.

(6) При придобиването на куче с вече платена годишна такса, друга за
същата година не се заплаща от новия собственик.

(7) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се
използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените
кучета.

(8) Граждани и фирми, които желаят да отглеждат кучета с цел
развъждане се регистрират по реда за регистрация на животновъдни обекти
по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

РАЗДЕЛ ІІІ.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Чл. 6.  се изменя по следния начин:
(1) Собствениците на кучета са длъжни  да им осигуряват:
1.Достатъчно количество храна, вода и площ за живеене, съгласно чл.

34, ал. 1 от Закона за защита на животните.
2.Подходящо място за обитаване и хигиенни условия за отглеждане.
3.Необходимата разходка, при отглеждане в затворени помещения.
4.Редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване,

ваксинация, обезпаразитяване и незабавно лечение при заболяване или
нараняване.

 (2) Собственик, който не може да полага необходимите грижи
съгласно ал.1, предава кучето на приют, организация или лице, което да го
отглежда съгласно условията по ал.1.

(3) Собствениците на кучета са длъжни да предприемат необходимите
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мерки за предотвратяване на:
1. нежелано размножаване;
2. бягство на животното;
3. създаване на опасност за хора или други животни;
4. замърсяване на обществени места, като почистват мястото след

дефекация;
5. при използването им за размножаване да се съобразяват с

физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не
допускат застрашаване на тяхното здраве.

(4) Собствениците на кучета са длъжни:
1. при извеждането на кучетата да носят в себе си

ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на
общинските и ветеринарномедицинските органи;

2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при
ветеринарен лекар;

3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
4. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им

осигуряват необходимата разходка;
5. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и

площ за свободно движение.
 (5) При бягство и загубване на куче, собственикът е длъжен в 3-дневен

срок да уведоми в писмена форма общинската администрация.
Чл. 9 се изменя по следния начин:
Чл.9.(1) Разходката на кучетата в населените места се извършва с

нашийник и повод, а за агресивните - и с намордник.
(2) Кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче

(каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер,
московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул,
стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав и
кангал, задължително се извеждат на разходка с намордник.

(3) Кучетата, използвани за служебни цели, се предвижват съгласно
изискванията на извършваната от тях дейност.

Чл. 10 се изменя по следния начин:
Чл.10. Забранява се:
 1. Извеждането на кучета без каишка, а  агресивните кучета и кучетата,

изброени в чл.9, ал.2 - и с намордник.
Чл.12.  се изменя по следния начин:
(1) Забранява се влизането, преминаването и престоя на кучета освен в

случаите по чл.5 ал.1,т.5 в обществения транспорт, магазини, заведения за
обществено хранене, детски площадки, детски градини и ясли и техните
дворове, здравни и учебни заведения и други обществени сгради и
учреждения.

Чл. 14 се изменя по следния начин
Чл.14.
(1) Забранява се:
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1. Отглеждане на кучета при постоянна тъмнина избени и тавански
помещения, тераси, гаражи и около жилищните блокове и кооперации.

2. Развъждането с търговска цел на кучета от частни лица, без
регистрация по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

3. Организирането на борби с кучета.
4. Вдигането на шум от кучета в часовете за отдих.
5. Разхождането на кучета от породите, изброени в чл.9, ал. 2 от

малолетни лица.
6. Свободното пускане и движение на породите, изброени в чл.9, ал. 2,

на територията на общината.
7. Ловенето и избиването на кучета, без разпореждането на

компетентните органи, както и измъчването им по какъвто и да е начин.

РАЗДЕЛ ІV
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Чл. 18 се изменя по следния начин:
Чл.18. (1) Кметът на общината и кметовете на населени места

упражняват контрол по появата на безстопанствени кучета.
(2) Безстопанствените кучета, подлежат на залавяне при условията и по

реда на чл.42 от Закона за защита на животните.
(3) Уловените кучета се транспортират до регистриран център за

изолация и профилактика на безстопанствени кучета, с който общината е
сключила договор, където за тях се полагат ветеринарно медицински грижи -
обезпаразитяване, ваксиниране, кастриране.

(4) Неизлечимо болните и агресивни кучета подлежат на евтаназия при
условията на чл.179, чл.180 и чл.181 от  Закона за ветеринарномедицинската
дейност.

(5) Здравите, неагресивни кучета се предоставят безвъзмездно на лица,
които желаят да ги отглеждат като компаньони, с двустраннно  подписан
протокол, съгласно образец, одобрен от кмета на общината, от управителя на
изолатора и новия собственик, който е задължен да извърши
ветеринарномедицинската  и административна регистрация.

(6) Забранява се пренасочване на кучета от център за изолация и
профилактика на безстопанствени кучета без протокол.

Създава се нов:чл.18а. (1) Кметът на общината и кметовете на
населените места определят със заповед разрешените и забранени места за
свободно пускане на кучета.

(2) Местата за свободно пускане надлежно се обозначават от
общинската администрация.

(3)Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно  да  се движат
на определените по ал. 2 места, в личната си собственост и при служебна
нужда, като осъществяват необходимия надзор.

(4)  При подадени сигнали за агресивно поведение на куче, в степен
застрашаващи живота и здравето на хора и животни и събиране на
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достатъчно доказателства от комисия, назначена със заповед на кмета на
общината, кучето подлежи на залавяне, наблюдение и контрол от
упълномощени длъжностни лица със съдействието на Регионалната
ветеринарномедицинска служба, съгласно  Наредба № 23/17.05.2002 г. за
профилактика и борба с болестта бяс по животните на Министерството на
земеделието и горите.

РАЗДЕЛ V
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.20 се изменя по следния начин:
За нарушения на настоящата наредба се налагат глоби от 10 до 2000 лв.
Създава се нов Чл. 21.При установяване на нерегистрирано куче на
собственика – физическо лице се налага     глоба в размер 20 лв., а на
юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от
20 до 40 лв.
Създава се нов Чл.21а. :

(1) При първо нарушение наказва се с глоба с /квитанция или фиш/ в
размер на 10 лв. нарушител, който:
1. извежда кучета без повод, а агресивните кучета и кучетата, изброени

в чл.9, ал. 2 - 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 и около жилищните блокове и
кооперации.

7. развъжда с търговска цел кучета в нееднофамилни жилища, избени
и тавански помещения, тераси, гаражи.

8. позволява вдигане на шум от кучета в часовете за отдих.
9. допусне разхождане на кучета от породите, изброени в чл.9, ал. 2 от

малолетни лица.
10. свободно пусне за движение на породите, изброени в чл.9, ал. 2, на

територията на общината.
(2) При повторно нарушение на цитираните в предходната алинея случаи,

глобите са в размер, посочен в Закона за ветеринарномедецинската
дейност.
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(3) 1. Който наруши забраната по чл.14, ал.1, т.3 се наказва с глоба е в
размер от 500 до 1000 лв. при първо нарушение, а при повторно
нарушение – от 1 000 лв до 2000 лв. и незабавно отнемане в полза на
държавата на участващото в боя куче/та и настаняването му/им в
изолатор.

2. Наказанието по т. 1 се налага и на лице, което предоставя животно
за участие в боеве.

(4) За ловене и избиване на кучета, без разпореждането на компетентните
органи, както и измъчването им по какъвто и да е начин се налага глоба
в размер на 500 лв.

(5) За изоставяне на куче, собственикът заплаща глоба в размер на 50 лв.
(6) Ако собственикът на загубено куче в едномесечен срок не извести

писмено общинската администрация заплаща глоба в размер на 50 лв.
         (7). Който не изпълни задължение по чл. 6, ал. 3 т. 3 или 4, се наказва с
глоба в размер 50 лв.

Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

за притежаване на куче /кучета/,  по чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата за
притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Сопот

І. Декларатори:

1.....................................................................................................,ЕГН/булстат:.......
............
                    (име, презиме, фамилия, фирма,)
2....................................................................................................,ЕГН/булстат:........
...........
                    (име, презиме, фамилия, фирма, седалище и адрес на управление)

......................................................................................................................................

.....
(постоянен адрес по местоживеене на собственика - град, село, улица, №,

вход, апартамент, телефон)

ІІ. Декларирам(е), че:

5 притежавам(е) ....... бр. куче(та), на ………….. …………... 200.. г.
5 придобих(ме)   ....... бр. куче(та) на ....................................... 200 .. г.
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5 придобих(ме)   ....... бр. куче(та) на ....................................... 200 .. г.
5 придобих(ме)   ....... бр. куче(та) на ....................................... 200 .. г.

ІІІ. Основания за освобождаване от такса са кучета на:

5 инвалиди - ...... бр. 5служебни в организация на
бюджетна

                                                                            издръжка - …. бр.
5 използвани за опитни цели .... бр. 5 използвани от Българския червен

кръст -…бр.
5 кастрирани - .... бр. 5 ловни - ..... бр.

ІV. Прилагам(е) следните документи:

5 копие на ветеринарномедицински паспорт (2 и 3 страница!)
5 документ, удостоверяващ целта на използване на кучето, издаден от

специализираните      институции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и други)
Дата: ....................200... г. 1. ...............      2.
...................
гр.Сопот /подписи,
печат/

* Данните, които ни предоставяте доброволно, и представляват лични данни по ЗЗЛД, подлежат на специална защита и ние поемаме
ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме само за наша информация и да не ги предоставяме

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 17
“За”             -14
“Против”   - няма
“Въздържал се” – 3

Зам.председател на Об.С……………...
 /Л.Джапаров/

Зам.председател на Об.С……………………….
/М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

          Вярно с оригинала:
/печат/

Размер на таксата:
за годината на придобиване .................. лв.
годишен размер .................. лв.

подпис на служителя:


