НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА
КУЧЕТА И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ
КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата наредба регламентира:
1. взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за
защита на животните, собствениците на животни – домашни любимци, както и
жителите на община Своге;
2. реда за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията
на община Своге чрез:
2.1. уреждане на реда и начина за придобиване, регистрация, деклариране,
притежание, отглеждане и развъждане, стопанисване и контрол на кучетата на
територията на общината;
2. 2. залавяне и обработка на безстопанствените кучета.
Чл. 2. Наредбата се прилага по отношение на:
1. Всички лица, които живеят постоянно или пребивават временно на
територията на общината.
2. Собственици, наематели и ползватели на жилища и/или сгради.
3. Управители на етажна собственост по отношение на предназначените за общо
ползване части на сгради и прилежащите терени.
4. Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета.
5. Собствениците на имоти, които са обитавани и/или позволяват
безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни през техните имоти.
6. Практикуващи ветеринарни лекари на територията на общината.
Чл. 3. Разпоредбите на тази наредба не се отнасят за кучета на МО, МВР и на
други организации на бюджетна издръжка, използващи специални кучета.
Чл. 4. Според регистрацията и начина на отглеждане, кучетата се делят на:
1. Регистрирани – собственост на физически или юридически лица, записани в
регистъра воден от Еколог при Община Своге.
2. Нерегистрирани – собственост на обитателите на жилището, в което домуват,
но са без регистрация.
3. Безнадзорни – с определен собственик и регистрация, но се движат свободно
без придружител.
4. Безстопанствени – родени, като такива, загубени или изоставени от своите
собственици и които не обитават дом или специално определено за тях място, както и
такива, които са свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването си.
Чл. 5. (1) Стопаните/собствениците на кучетата носят цялата отговорност за
причинени от тях наранявания, нанесени щети, замърсявания и всички други случаи,
предмет на настоящата наредба.
(2) Административнонаказателна отговорност по тази наредба носят и
ползвателите на имот, в чиито граници пребивава животното-компаньон, или
придружителите на животното-компаньон, когато то се намира извън терена за
отглеждане.
РАЗДЕЛ II

ПРИДОБИВАНЕ, ДЕКЛАРИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И
ТАКСУВАНЕ НА КУЧЕТА
Чл. 6. (1) Собствеността върху куче се удостоверява с:
1. Надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински паспорт с нанесена
идентификация на кучето.
2. С договор за покупко-продажба от търговски обект, регистриран или
нерегистриран развъждач, приют, други физически или юридически лица.
3. С договор за дарение от регистриран или нерегистриран развъждач, приют,
други физически или юридически лица, в това число и по наследство.
4. С набора митнически документи при внос от чужбина.
5. Документ за осиновяване (придобиване) на куче от приюти за
безстопанствени кучета.
(2) В случаите по т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 документите, удостоверяващи
придобиването и собствеността върху куче, важат само до момента, в който кучето
навърши възрастта, изискваща се по Закона за ветеринарномедицинската дейност за
издаване на ветеринарномедицински паспорт.
Чл. 7. Регистрацията на кучетата е двустепенна и включва
ветеринарномедицинска и административна регистрация.
Чл. 8. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги
представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика,
за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване. 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. При деклариране на кучето – домашен любимец,
съгласно ал. 5, собственикът вписва в заявлението идентификационен код от шест
цифри, удостоверяващ здравната книжка като регистрационен документ.
(2) При кучета – домашни любимци над 6-седмична възраст, на които не им е
бил поставен чип, собствениците им поставят такъв при ветеринарен лекар.
(3) 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.
(4) Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на
общината идентифицират домашните кучета чрез издаване на ветеринарномедицински
паспорт и поставяне на микрочип. 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. Стойността на съответната
манипулация се заплаща от собственика на животното.
(5) Всеки собственик на куче – домашен любимец в срок до 3 (три) месеца след
издаване на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, подава заявление за
регистрация по образец в Общината, или в кметството/кметското наместничество по
местоживеене.
(6) Въз основа на подаденото заявление от собственика и представен
ветеринарномедицински паспорт на кучето, еколога при Община Своге извършва
административната регистрация, като данните се въвеждат в специален регистър на
домашните кучета в Общината.
(7) Регистърът съдържа следните данни:
1. Име на собственика;
2. Адрес на собственика и телефон за връзка;

3. Данни за кучето според представените документи – име, възраст, порода, пол,
отличителни белези, кастрация/;
4. Цел на използване /ловно, стражево/;
5. Постоянно местообитаване на кучето;
6. № на чипа или татуировка;
7. Платена такса – номер на квитанция, дата;
8. Други, ако има такива.
(8) Извършената административна регистрация се удостоверява чрез вписване на
поредния № в паспорта на кучето.
(9) Служителят на Общината, който извършва административната регистрация
на домашните кучета, при установяване нарушения по чл. 9, ал. 6 и чл.10, ал.4 и ал.5 от
настоящата наредба, санкционира нарушителя по реда на наредбата. Обстоятелството
по санкционирането се отразява в регистъра.
Чл. 9. (1) Стопанинът заплаща ежегодно определената годишна такса, съгласно
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за местните данъци, такси и
цени на услуги на територията на община Своге, приета от Общински съвет, в срок до
31 март на годината, за която се отнася, или в едномесечен 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 й размер за
всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(2) От такси се освобождават стопаните на:
1. кучета на хора с увреждания;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона
за лова и опазване на дивеча.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват със съответните надлежни
документи.
(4) Текстът по предходната ал.2, т. 1 и т.6 от наредбата се прилага при
регистрация на неповече от два броя кучета на името на един собственик. При
регистрация на трето и повече домашни кучета на името на един собственик на куче от
категориите по т.1 и т.6, същият заплаща такса за притежаване на куче за всяко
следващо животно.
(5) Подаването на заявление за регистация на домашно куче в Общината или в
кметството/кметското наместничество по местоживеене е задължително, независимо
дали за животното следва да се заплаща такса или същото е от категориите, освободени
от заплащане на такса.
(6) При установяване, че собственикът на куче не го е декларирал в съответния
срок по реда на чл. 8, ал. 5 от тази наредба и/или има неплатени такси за притежаване
на куче за предходни години, същият се санкционира по реда на тази наредба.
(7) Собствениците на кучета, освободени от заплащане на такса за притежаване
на куче, са длъжни също да регистрират кучетата си, като при неизпълнение на това
задължение, те се санкционират по реда на тази наредба.
(8) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват
за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Чл.10. Физически и юридически лица, които желаят да отглеждат кучета с цел
развъждане извън населеното място, задължително регистрират развъдници по реда на
ЗВД, пансиони за кучета, хотели или училища за кучета с брой животни за развъждане.
Чл. 11. При установяване на всяко нерегистрирано куче на собственика или на
лицето, под чийто надзор се намира кучето се издава предписание за извършване на
административна регистрация на кучето в тридесетдневен срок от връчване му.
Чл. 12. (1) Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на
общината, съгласно чл. 174, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
изпращат ежемесечно по електронен път или на хартиен носител в ОДБХ-София област
и в Общината, справка за всички идентифицирани кучета през съответния месец, която
съдържа датата на раждане на животните, номерата на официалните средства за
идентификация, датите на поставяне на транспондерите и на издаване на паспортите,
имената, адресите и телефоните на собствениците на животните.
(2) На база предоставената информация от ветеринарните лекари в Общината,
еколога поддържа база данни за кучетата, които се отглеждат на територията на
общината.
(3) За куче, което е регистрирано/декларирано в едно населено място, а се налага
преместването му на друг адрес в същото населено място или на адрес в друго населено
място от община Своге:
1. Собственикът декларира в общината/кметството/кметското наместничество по
новия адрес притежаването на кучето, представя издадения вече документ и бива
картотекиран по новия адрес. В случай, че вече е заплатена годишна такса за
притежаване на кучето по стария му адрес, обстоятелството се отразява в забележка в
регистъра и на собственика се издава нов документ за регистрация на кучето и платена
такса.
2. Общинският служител, вписал забележката по предходната т.1 и извършил
новото картотекиране/регистрация, по служебен ред уведомява общинската
администрация/кметството или кметското наместничество, извършили първоначалната
регистрация на кучето, за да се закрие и архивира старата му регистрация.
(4) 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 еколога при Община Своге или съответното кметство/кметско наместничество
по местоживеене, извършили картотекирането/регистрацията, с цел неактуалната
регистрация да бъде закрита и архивирана.
(5) Собствениците на зоомагазини, в които се продават кучета, в срок до 5 дни
от продажбата на куче, писмено предоставят в Общината данни за собственика (имена,
адрес, телефон за връзка) и данни от паспорта на кучето (дата на издаване, имена на
ветеринарния лекар, издал паспорта, дата на поставяне и номер на микрочип при
наличие на такъв).
Чл.13. В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт
на кучето, собственикът уведомява ветеринарния лекар, извършил регистрацията на
кучето, за пререгистрация или отписване от регистрите.

РАЗДЕЛ III
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОПАНИТЕ
Чл. 14. Стопаните на кучета са длъжни да се отнасят към животните с грижа на
добри стопани и да ги отглеждат и използват по начин, съответстващ на тяхното
развитие и предназначение, съобразен с физиологичните и поведенческите им
особености, екологичните и законови изисквания.
Чл. 15. (1) Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е отговорен за
неговото здравословно състояние, опазване от кражба или изгубване. Длъжен е да му
осигурява условията, площта съобразно чл.34 от Закон за защита на животните,
грижите и вниманието, съобразени с естествените и физиологичните му нужди според
вида и породата му, а именно:
1. да му осигурява необходимите количества храна и вода;
2. да му осигурява необходимото пространство за движение и почивка;
3. да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване, съгласно Закона за
защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност;
4. при кражба или изгубване на кучето да подаде в 10-дневен срок в Общината
декларация за промяна в обстоятелствата.
5. да регистрира притежаваните от него кучета при придобиване и всяка година
да заплаща таксата им в законоустановения срок.
6. В случай на смърт да ги загробва на определено от общината/кметството,
кметското наместничество място, на дълбочина най-малко 1м.
(2) Стопанинът на куче е длъжен да избягва нежеланото му размножаване чрез
осигуряването на:
1. изолация по време на размножителния период;
2. кастрация.
(3) В случаите, в които стопаните не са в състояние да отглеждат новородените
или да ги предоставят на нови собственици, в 2-месечен срок от раждането животните
се настаняват в приют, а стопанинът задължително кастрира своето куче.
(4) Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е длъжен:
1. да осигури безопасността на хората, преминаващи покрай неговото дворно
пространство, като изгради ограда с достатъчна плътност и височина, не позволяваща
контакт с кучето (кучето да е на 3 м отстояние от границата на имота);
2. да осигури поведение на кучето, безопасно за живота, здравето и
спокойствието на гражданите;
3. да отглежда кучето при условия и по начин, които не формират агресивно
поведение;
4. да не нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната
собственост (при наличие на такава);
5. да не допуска животното свободно да напуска мястото на отглеждане, да
навлиза в чужда собственост или на обществени места;
6. да осигури подслон на кучето/тата, ако ги отглежда на открито, който да ги
защитава от неблагоприятни атмосферни условия;
7. да осигури 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна
разходка, ако кучетата се отглеждат предимно вързани.
(5) При отглеждане на повече от едно куче на един адрес, собственикът е длъжен
да изиска писмено съгласие:
1. от съседите по етаж и тези живеещи на съседни по един етаж при етажна
собственост;

2. от собствениците на съседни поземлени имоти при ниско и средноетажно
жилищно застрояване и обществени сгради.
(6) Собствениците на кучета ги регистрират задължително в книгата на
собствениците на етажната собственост.
Чл. 16. При постъпване на сигнал за наличие на случаи, посочени в чл. 15, ал.1,
длъжностно лице от Община Своге съвместно с представител на ОДБХ-София област
извършва проверка, която задължително завършва с изготвянето на писмени
предписания до собственика за преодоляване на пропуските при отглеждането на
кучето.
Чл. 17. За кучета, за които има съмнение, че са носители на заразни или
застрашаващи сигурността на хората болести, се подава сигнал до ОДБХ, които от своя
страна извършват проверка по реда на ЗЗЖ и Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
Чл. 18. Кучетата по чл. 4, т. 2, независимо от техния пол, подлежат на кастрация,
ваксинация за бяс, обезпаразитяване и други процедури.
Чл. 19. При извеждане на кучетата на разходка стопаните задължително носят
ветеринарномедицинския паспорт с отразени актуална ваксинация, вътрешно и външно
обезпаразитяване и са длъжни да го покажат на контролните органи при проверка.
Чл. 20. (1) Кучетата, регистрирани съгласно чл. 4, т. 1, на обществени места
задължително се извеждат на повод до 1,5 м, а кучета с тегло над 20 кг. - на неразтеглив
повод до 1,5 м и с намордник.
(2) От поставяне на намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора;
(3) Поводът и намордникът не са задължителни на местата за разхождане на
кучета - домашни любимци, определени със заповед на кмета на Общината.
Чл. 21. Забранява се:
1. на лица под 14 години да водят кучета от гигантски и едри породи, както и
агресивни кучета на обществени места;
2. свободно превозване на кучета в обществения транспорт, превозващ пътници.
При пътуване със средствата на обществения транспорт стопанинът да води кучето на
къс повод и с намордник или в транспортен кафез. Това ограничение не се отнася за
кучета – асистенти (водачи на хора с увреждания) и служебните кучета на
организациите на бюджетна издръжка.
Чл. 22. При дефекация във входовете и прилежащите площи около жилищни
блокове, по улици, тротоари, алеи и др. открити площадки, собственикът на кучето е
длъжен веднага да почисти замърсеното място с подходящи средства.
Чл. 23. Забранява се:
1. отглеждане на кучета в избени, тавански помещения, тераси, балкони, гаражи,
прилежащи части на сгради в режим на етажна собственост или на места за обществено
ползване;
2. отглеждането на кучета за стопански цели в рамките на територията на
населеното място, без терените, отредени за производствени нужди, при които няма в
съседство жилищни сгради;
3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник;
4. приютяване на безстопанствени кучета във входове на жилищни блокове,
избени, тавански помещения.
Чл. 24. (1) Забранява се организирането на борби с кучета.
(2) Забранява се умишленото провокиране от стопаните на кучета, водещо
животните до агресия или до поведение, нарушаващо спокойствието и безопасността
на други животни и хора по време на разходка или в жилищни сгради в режим на
етажна собственост.

(3) Ловенето и избиването на кучета, както и измъчването им по какъвто и да е
начин.
РАЗДЕЛ IV
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА
Чл. 25. (1) Овладяването на популацията на безстопанствени кучета на
територията на общината се осъществява чрез изпълнение на дейностите, заложени в
Общинската програма, а именно залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация,
обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.
(2) Мерките и дейностите за овладяване на популацията на безстопанствени
животни на територията на общината са съобразени с нормативните изисквания на
Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба
№ 41 от 10.12.2008 г. и Наредба № 4 от 01.02.2021 г. на Министерството на
земеделието и храните, други нормативни и административни актове, имащи
отношение към дейността.
Чл. 26. (1) Кметът на общината или определено от него длъжностно лице
организира и контролира преброяването на безстопанствените кучета на територията на
общината.
(2) Преброяването по ал. 1 се извършва от представители на общината и
организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит
в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване принципа за
липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) В преброяването не се допускат да участват лица, извършващи кастрация и
обработка на кучетата по Програмата на територията на съответната община.
(4) Лицата по ал. 2, определени за извършване на преброяването, се обявяват на
интернет страницата на общината.
(5) Преброяването се извършва по методика, одобрена от кмета на общината,
като може да се използва примерната методика за преброяване на безстопанствените
кучета на територията на Република България съгласно Националната програма.
(6) При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място
без видимо присъствие на собственик.
(7) При преброяването се отчитат приблизителната възраст, пол, видимо
здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена
кастрация.
(8) В срок от 20 работни дни след приключване на преброяването се сътавя общ
протокол за безстопанствените кучета на територията на общината, който включва:
1. използвана методика;
2. име/наименование на лицата, извършили преброяването;
3. данни за разпределение на кучетата по населени места/квартали;
4. данни за общия брой на кучетата с посочените в ал. 7 характеристики.
(9) Протоколът по ал. 8 се одобрява от кмета на общината и се публикува на
интернет страницата на общината.
(10) До 1 март на годината, следваща преброяването, протоколът по ал. 8 се
изпраща в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
Чл. 27. (1) Преброяването на безстопанствените кучета се извършва в периода
март – юни или септември – ноември.

(2) Преброяването по ал. 1 продължава да се извършва веднъж на всеки две
години до приключване изпълнението на Общинската програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета.
Чл. 28. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице в
сътрудничество с организации за защита на животните подготвят и провеждат
изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация,
обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.
(2) За дейностите по ал. 1 на интернет страницата на общината се публикува
обявление с информация и възможност за заявяване на участие в извършването им.
(3) Залавянето и връщането по места на обработените безстопанствени кучета се
извършва от екипи или доброволци по начин и при условия, които гарантират опазване
здравето на животните и причиняване на минимално страдание.
(4) В екипите по ал. 3 се включват лица, които са преминал курс по защита и
хуманно отношение към животните с издадено удостоверение за преминатото
обучение.
(5) Всеки екип се ръководи и контролира от ветеринарен лекар.
Чл. 29. Общината осигурява екип/и за залавяне, които координират действията
си с доброволците по места.
Чл. 30. (1) Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно:
1. годишен график, одобрен от кмета на общината, който включва:
а) районите и местата за залавяне на безстопанствените кучета;
б) срок за извършване на залавянето в съответния район/място;
в) списък на лицензираните превозни средства, използвани за транспортиране на
заловените кучета;
г) списък на ветеринарномедицински амбулатории, в които ще се извършват
кастрациите и следоперативният престой;
Чл. 31. Ветеринарномедицинските дейности по Общинската програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета включват:
1. кастрация;
2. маркиране;
3. външно и вътрешно обезпаразитяване ( включително за ехинококоза );
4. ваксинация срещу бяс;
5. издаване на паспорт
Чл. 32. За извършване на ветеринарномедицинските дейности екипите и
доброволците
предоставят
заловените
безстопанствени
кучета
на
ветеринарномедицинските заведения, които имат сключен договор с кмета на общината
за изпълнение на дейностите по общинската програма.
Чл. 33. (1) Управителят на ветеринарномедицинското заведение предприема
незабавни мерки за установяване на данни за наличие или липса на регистрация на
кучето.
(2) В случай на налична регистрация на кучето управителят уведомява
собственика му.
(3) При невъзможност на собственика на кучето да се яви в същия ден, кучето се
транспортира до най-близкия приют за безстопанствени кучета.
(4) При неявяване на собственика в 7-дневен срок от уведомлението кучето се
кастрира, маркира, обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и се предоставя на нов
собственик.
(5) Неосиновените кучета с установена регистрация се връщат по местата на
залавянето им.

(6) Управителят на ветеринарномедицинското заведение вписва кучетата в
интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, а ветеринарният лекар,
извършил ветеринарномедицинските манипулации, ги отразява с подпис и печат в
паспортите.
(7) Ветеринарномедицинските заведения разполагат с подходящи помещения за
осигуряване на следоперативен престой, съобразени с физиологичните и
поведенческите нужди на съответния вид животни, съгласно нормативните изисквания
за хуманно отношение към животните.
Чл. 34. (1) На заловените и обработени кучета се осигурява престой във
ветеринарномедицинско заведение най-малко 24 часа за следоперативно
възстановяване.
(2) Кучетата се изписват от ветеринарномедицинското заведение за връщане по
места след преглед от ветеринарен лекар.
(3) Не се допуска връщане на кучета в района на детски ясли и градини,
училища, болници и в близост до площадки за игра на деца и главни пътища от
републиканската пътна мрежа.
Чл. 35. (1) Граждани и организации за защита на животните могат да заявят
писмено в общината желанието си за поемане на грижите за върнатите по места кучета.
(2) Гражданите и организациите по ал. 1 са длъжни да:
1. подпишат декларации по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните;
2. обезпаразитяват на всеки три месеца и реваксинират срещу бяс веднъж
годишно върнатите по места кучета и да съхраняват паспортите им;
3. Спазват изискванията по чл. 50 от Закона за защита на животните.
(3) При сигнал за агресивно поведение на куче се извършва проверка от
общината с участието на регистрирани/официални ветеринарни лекари, като могат да
участват и представители на организации за защита на животните.
(4) При липса на граждани и организации, заявили желание за грижи за
безстопанствените кучета, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на
общината.
РАЗДЕЛ V
КОНТРОЛ
Чл. 36. (1) Контролът по спазването на настоящата наредба се осъществява от
Зам.-кмет и Еколог при Община Своге, кметовете/кметските наместници на населените
места и служители на ОДБХ, в съответствие с раздел II от ЗЗЖ. Нарушенията по
наредбата се установяват с констативни протоколи и актове за установяване на
административни нарушения, съставени от съответните длъжностни лица или
кметове/кметски наместници на населените места.
(2) Неправителствени организации съдействат на органите по ал. 1 при
осъществяване на контролните им правомощия.
(3) Контролните органи по чл. 36, ал. 1 от настоящата наредба извършват
проверки по постъпили писмени заявления, молби, жалби и сигнали за нарушения на
наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като
анонимни сигнали не се проверяват и разглеждат.
(4) Длъжностните лица, осъществяващи контрол по спазването на настоящата
наредба имат право да:
1.Установяват самоличността на собственика на животното – домашен любимец,
със съдействието на РУ на МВР и ОДБХ.

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 съдействието на РУ на МВР.
Проверката може да бъде извършена и съвместно със служители на ОДБХ и
представители на неправителствени организации за защита на животните.
(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 извършено административно нарушение.
(4) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения
се издават наказателни постановления от кмета на Община Своге, по реда на ЗАНН.
РАЗДЕЛ VI
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 37. (1) За констатирани нарушения по тази наредба на виновните лица се
налагат следните наказания:
1. В случай, че собственикът или лицето, под чийто надзор се намира кучето, не
го е декларирал в определения с наредбата ред и срок, на същия се налага глоба в
размер на 50 лв. за всяко куче. Глоба в същия размер се налага и на собственик или на
лицето под чийто надзор се намира кучето, който след издадено му предписание по чл.
11 от наредбата не е регистрирал кучето.
2. При неплатена годишна такса за притежание на куче, след 31 март на
текущата година, се налага санкция в размер на законната лихва върху размера на
таксата за всеки просрочен ден, до окончателното й заплащане.
3. За нарушение на чл.10 се налага наказание – глоба от 1000 лева до 3000 лева.
4. При неизпълнение на задълженията по чл. 12 се налага наказание – глоба в
размер на 20 лева.
5. При неизпълнение на задълженията по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, ал. 4, т. 3, 4, 5,
6, 7, и чл. 19 се налага глоба в размер на 20 лева.
6. За нарушение по чл. 20, ал. 1 и чл. 21 се налага глоба в размер на 50 лева.
7. При непочистване на мястото след дефекация на кучето се налага глоба с фиш
до 50 лева.
8. При констатирано нарушение по чл. 23, т. 1 до 5 на лицата и/или
собствениците се налага глоба с фиш до 50 лева. При повторно нарушение в рамките на
текущата година, на собственика и/или лицата се съставя акт за административно
нарушение и се налага наказание глоба в размер до 150 лева. При системно нарушение
в рамките на текущата година, на собственика и/или лицата се съставя акт за
административно нарушение и се налага глоба в размер на 200 лева.
9. За констатирани нарушения по чл. 24 се налага глоба в размер от 1000 лева до
3000 лева.
10. На стопанина на куче, наранило животно, се налага глоба в размер на 150
лева.
11. На стопанина на куче наранило човек, което не съставлява престъпление, се
налага глоба в размер на 500 лева.
(2) При повторно нарушение на разпоредбите на тази Наредба глобите са в
размер на двойната максимална такава на изброените в предходната алинея.

(3) При неизпълнение в срок на писмените предписания, които контролните
органи изготвят по реда и при условията на наредбата, на собственика на кучето се
налага глоба в размер на 50 лева.
(4) Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното
нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.
(5) Образуването на административно-наказателни производства за нарушения,
съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните
постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите
вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по
реда и в сроковете на ЗАНН.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1.
"Животни - компаньони" са животни, които се отглеждат в
домакинството или от интерес към животното.
2.
"Агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна
реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното
естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт. 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).
3.
"Евтаназия" е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран
лекарствен продукт.
4.
"Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от
влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено
наказание за същия вид нарушение.
5.
"Системно нарушение" е извършване на две или повече нарушения на
изискванията на тази Наредба, Закона за защита на животните, Закона за
ветеринарномедицинската дейност и нормативните актове по прилагането им, за които
на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни
постановления в продължение на едногодишен период.
6.
„Стопанин на домашно куче” е лицето, на чието име е извършена
регистрацията съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от настоящата Наредба.
7.
„Безстопанствено животно” е всяко животно, което няма дом или се
намира извън границите на дома на своя собственик и не е под контрола или под
прекия надзор на собственик, както и всяко животно-домашен любимец, гледано в не
заградено пространство.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление
и
местната
администрация,
чл.
178
от
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност, чл. 59, ал. 3, чл. 60, чл. 70, ал. 1 и ал. 3 от Закона за
защита на животните.
§ 2. Наредбата е приета от Общински съвет Своге с Решение № 487 по Протокол № 29
от 30.09.2021 г.
§ 3. За нерегистрирани кучета, стопаните им са длъжни, в срок до 3 (три) месеца след
влизане в сила на наредбата да ги регистрират при ветеринарен лекар по избор,
отговарящ на изискванията на чл. 25 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,
като представят документ за платена такса в Община Своге, след попълнена и подадена
декларация по образец.

