НАРЕДБА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА – ДОМАШНИ
ЛЮБИМЦИ И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА
НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ
Приета с Решение № 100, взето с Протокол №20 от Извънредно заседание на Общински
съвет – Сопот, проведено на 26.11.2020 г., изм. и доп. с Решение №121, взето с Протокол №21
от Извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 17.12.2020 г.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящата наредба регламентира:
1. реда и начина на придобиване, притежаване, регистриране и отглеждане на кучета –
домашни любимци;
2. реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Сопот, съгласно мерките предвидени в Програма за овладяване на безстопанствените
кучета на територията на Община Сопот;
3. взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита
на животните, собствениците на животни – домашни любимци и останалите жители на
Общината;
4. глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в нея правила и норми.
(2) Наредбата се прилага по отношение на:
1. Лицата, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община
Сопот;
2. Собствениците и наемателите на сгради и имоти с производствена и селскостопанска
цел, ползващи кучета за охрана на имота;
3. Собствениците на домашни кучета;
4. Собствениците на имоти, които са обитавани и/или позволяват безпрепятствено
преминаване на безстопанствени животни през техните имоти;
5. Граждани, фирми и организации, регистрирали и стопанисващи развъдници, пансиони
за кучета, хотели или училища за кучета;
6. Практикуващите ветеринарни лекари на територията на Община Сопот
(3) На територията на община Сопот се разрешава отглеждането на животни – домашни
любимци при спазване на законовите и подзаконовите нормативни изисквания.
(4) 3абранява се отглеждането на селскостопански животни като домашни любимци в
жилищни и административни сгради на територията на община Сопот.
(5) Отглеждането на домашни любимци в жилищни сгради в режим на етажна
собственост и в прилежащите към тях общи части и дворни места, се извършва при ред и
условия, определени с вътрешния правилник на етажната собственост, приет от общото
събрание, съобразно разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост.
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Раздел II
ПРИДОБИВАНЕ НА КУЧЕТА – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Чл. 2. (1) Придобиването на куче се удостоверява:
1. С договор за покупко-продажба или за дарение от търговски обект, развъдник, приют,
пансион и др. обекти, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
(ЗВМД) или от други физически и юридически лица, в това число и по наследство.
2. С договор за дарение от регистриран или нерегистриран развъждан, приют, други
физически или юридически лица;
3. Документ за придобиване /осиновяване/ на куче от приюти за безстопанствени кучета;
4. Със сертификат и ветеринарномедицински паспорт – внос от трета страна, а при
придобиване от държава членка на Европейския съюз – с ветеринарномедицински паспорт;
5. Посредством регистрационните документи – ветеринарномедицински паспорт с
вписана идентификация, съгласно чл. 174 от ЗВД при придобиване на безстопанствено куче;
6. С ветеринарномедицински паспорт, издаден и попълнен по надлежния ред, с нанесена
идентификация на кучето.
(2) (изм. с Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот) Дарение на куче от приют се
допуска само за кастрирани кучета.
(3) Документите за придобиване по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 са валидни до момента, в който
кучето навърши възрастта за издаване на ветеринарномедицински паспорт съгл. чл. 174, ал. 1 от
ЗВМД.
Чл. 3. (1) Според притежаването и начина на отглеждане, кучетата се класифицират на:
1. Регистрирани – собственост на физическо или юридическо лице, организация,
учреждение и др., регистрирани при ветеринарен лекар и записани в регистъра , който се води в
Общината;
2. Нерегистрирани – собственост на обитателя на жилището, организацията или
учреждението, в което домуват, но са без регистрация;
3. Безнадзорни – с определен собственик и регистрация, но се движат свободно без
придружител;
4. Безстопанствени – когато са без собственик, родени като такива, загубени или
изоставени от своите собственици, свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването
си.
(2) 3а върнато по мястото на залавяне безстопанствено куче, всеки гражданин или
организация за защита на животните, желаещ да поеме грижата и отговорността по изпълнение
на изискванията на чл. 49 и 50 от ЗЗЖ (да го обезпаразитява на всеки три месеца и да го
реваксинира срещу бяс, както и ежегодно да заверява паспорта на кучето в общинската
администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации, да взема мерки за
предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни), следва да подаде
декларация в община Сопот.
(3) Образецът на декларацията по ал. 2 е съгласно Приложение №2.
Чл. 4. Стопаните на кучетата по смисъла на чл. 3, т.1, 2 и 3 от настоящата наредба носят
гражданска и административно-наказателна отговорност за причинени от кучетата наранявания,
нанесени щети, замърсявания и всички други случаи, предмет на настоящата Наредба.
Раздел III
РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Чл. 5. Регистрацията на кучетата е двустепенна и включва ветеринарномедицинска и
административна регистрация.
Чл. 6. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на
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регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във
ветеринарномедицинско заведение за:
1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на
идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5
от ЗВМД.
2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.
(2) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст,
ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на ваксина срещу
болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след
предходната.
(3) След извършване на действията по ал. 1 и 2 ветеринарният лекар въвежда данните в
Интегрираната информационна система по чл. 51, ал. 3 от ЗВМД на БАБХ в 7-дневен срок от
извършване на идентификацията.
(4) Ветеринарният лекар по ал. 1 изпраща ежемесечно по електронен път или на хартиен
носител в областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив и в община Сопот
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.
(5) На база предоставената информация от ветеринарните лекари, Община Сопот
поддържа собствена база данни за кучетата.
(6) Собствениците регистрират животните – домашни любимци при лицензиран
ветеринарен лекар в срок от седем работни дни от придобиването им.
Чл. 7. (1) Административната регистрация се извършва от оправомощени служители на
Община Сопот.
(2) Всеки собственик на куче – домашен любимец над 4-месечна възраст или в тримесечен
срок от датата на придобиването му над тази възраст, го декларира в Общинска администрация –
Сопот, като подава Декларация по образец (Приложение №1 от настоящата наредба) и представя
следните документи:
1. ветеринарномедицински паспорт на кучето;
2. документ, удостоверяващ целта на ползването на кучето – водач, компаньон, ловно,
стражево, луксозно, специално , издаден от специализирани инстанции (ТЕЛК, БЧК и др.);
3. Квитанция за платена такса, съгласно ЗМДТ;
4. Собствениците на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни
любимци с цел търговия, на пансиони, изолатори и приюти за животни прилагат и удостоверение
за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните.
(3) Собствениците на кучета заплащат в касата на Общината „такса за притежаване на
куче”, която е регламентирана в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Размерът на таксата
се определя с решение на Общинския съвет.
(4) На база подадената декларация и представените документи, се извършва вписване на
кучето – домашен любимец в специален регистър, който съдържа следните данни:
1. 3а физическо лице – собственик на куче: собствено, бащино и фамилно име на
собственика, ЕГН/ЛНЧ, адрес на собственика и телефон за контакти.
2. 3а юридическо лице – собственик на куче: наименование, Булстат/ЕИК, адрес на
регистрация, адрес на управление, трите имена на управителя.
3. Данни за кучето според представените документи – име, възраст, порода, пол,
отличителни белези, дата на кастрация и ветеринарен лекар, който е извършил кастрацията.
4. Цел на използване на кучето (водач, компаньон, ловно, стражево, луксозно, специално).
5. Адрес на постоянното местообитаване на кучето.
6. Номер на ветеринарномедицинския паспорт и име на ветеринарния лекар който е издал
паспорта.
7. Номер на микрочипа или татуировка и име на ветеринарният лекар, който е поставил
маркировката.
8. Платена такса – № на квитанция, дата, валидност.
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9. Други, ако има такива.
(5) Извършената административна регистрация се удостоверява чрез издаване на
удостоверение за регистрация с данни на собственика, кучето и вписване.
(6) Подаването на декларация по ал. 2 за притежаване на куче е задължителна, независимо
дали за животното следва да се заплаща такса или е от категориите освободени от заплащане на
такса.
Чл. 8. (1) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на
домашния любимец, собственикът е длъжен да уведоми писмено Община Сопот и ветеринарния
лекар извършил регистрацията, за пререгистрация на кучето и/или отписване от регистрите,
съгласно Приложение №3.
(2) Оправомощени служители на Общината, чрез сформиране на мобилни групи, могат да
извършват системни проверки за регистрацията на кучетата – домашни любимци на територията
на град Сопот и село Анево, и да предприемат съответните действия спрямо
нерегистрираните.
(3) При установяване на нерегистрирано куче, на собственика или на лицето, под чийто
надзор се намира кучето се издава предписание за извършване на административна регистрация
в четиринадесетдневен срок от датата на известяването.
(4) Ако след срока по ал. 3 кучето не бъде регистрирано, на собственика се налага глоба в
размера по чл. 45, т. 2 от Наредбата.
Чл. 9. (1) Собствениците на кучета заплащат ежегодно определена годишна такса,
съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сопот, 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) При придобиване на домашен любимец с вече платена такса, друга за същата година не
се заплаща от новия собственик.
(3) От заплащане на „такса за притежаване на куче“ се освобождават стопаните на:
1. кучета на хора с увреждания – удостоверено от собственика с представяне на действащо
решение от ТЕЛК;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета – удостоверено чрез вписване от ветеринарен лекар във
ветеринарномедицинския паспорт на кучето с посочена дата на кастрация, подпис и печат на
ветеринарния лекар, който я е извършил;
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;
8. кучета с поставен микрочип – за първата година от тяхното регистриране при
ветеринарен лекар, съгласно чл. 39 от Закон за защита на животните;
9. развъдници и членове на киноложки клубове, членове на Българската републиканска
федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации,
които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета.
(4) Обстоятелствата по ал. 3 се удостоверяват с надлежните документи.
(5) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за
мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета на територията на
Община Сопот.
Чл. 10. Собствениците на кучета ги регистрират задължително в книгата на етажната
собственост.
Чл. 11. Задължения на Общинската администрация и практикуващите ветеринарни лекари
в Община Сопот:
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1. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Сопот
съгласно чл. 174, ал. 3 от ЗВМД поставят татуировка или микрочип, които съдържат
идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и
териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на кучето. Стойността на
съответната манипулация се заплаща от собственика на кучето.
2. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Сопот
съгласно чл. 174, ал. 4 от ЗВМД, ежемесечно изпращат в ОДБХ и в Община Сопот данните от
ветеринарномедицински паспорт на всяко регистрирано куче.
3. Длъжностни лица от Общинската администрация извършват административната
регистрация на домашните кучета.
Раздел IV
ОТГЛЕЖДАНЕ И ГРИЖА ЗА КУЧЕТАТА – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Чл. 12. Собствениците на животни – домашни любимци ги отглеждат при спазване
изискванията за защита на животните по ЗЗЖ и по ЗВМД.
Чл. 13. Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към животните с грижата на
добри стопани, 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. 14. (1) Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е отговорен за неговото
здравословно състояние, опазване от кражба или изгубване.
(2) Собствениците на домашни кучета са длъжни:
1. Да се грижат за животните и да не ги изоставят;
2. Да осигуряват необходимото количество храна и вода, да ги отглеждат съобразно
физиологичните им нужди и санитарно - хигиенните изисквания;
3. Да се погрижат за издаването на ветеринарномедицински паспорт на кучето и редовното
му ветеринарномедицинско обслужване съгласно ЗЗЖ и ЗВМД;
4. Ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
5. Да регистрират притежаваните от тях кучета съгласно чл. 174 от ЗВМД;
6. Да вземат мерки да не допускат кучето само да напуска мястото на отглеждане, да
навлиза в чужда собственост или на обществени места;
7. Изключение по т. 6 се допуска за кучета – пазачи на стада, ловни, следотърсачи,
планински спасители и водачи на инвалиди по ред, определен от Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ);
8. Да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;
9. Да ги предпазват от болка и страдание;
10. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни./чл.
172, т.2 от ЗВМД/;
11. Да ги отглеждат по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически
контакт с други хора;
12. Да отглежда кучето при условия и по начин, които не формират агресивно поведение;
13. Да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната
собственост (при наличието на такава), като всеки стопанин на куче е длъжен да осигури
спазването на общите изисквания от Правилника за вътрешния ред на етажната собственост;
14. Да изолират съмнително болните от болестта бяс животни в затворено помещение и
уведомяват ветеринарномедицинската служба в населеното място;
15. При смърт на куче, за която има съмнение, че е причинена от болестта бяс да запазват
трупа и незабавно да уведомяват ветеринарномедицинската служба в населеното място.
(3) В случай, че собственикът на кучето – домашен любимец по обективни причини не
може да го отглежда, той е длъжен да му осигури настаняване по надлежния ред в приют,
спасителен център или да го предостави на нов собственик, който да го отглежда в съответствие
с физиологичните и поведенческите му особености.
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(4) Собственикът на куче – домашен любимец е длъжен да осигури безопасността на
хората, преминаващи покрай неговото лично дворно пространство, като изгради ограда с
достатъчна плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето – домашен любимец / кучето
да е на 3 м. отстояние от границата на имота / и да обозначи всяка от стените на двора от външна
страна с табела или стикер, предупреждаващи за наличието на куче пазач.
Чл. 15. (1) 3абранява се:
1. Настаняването и държането на домашни любимци в местообитание или среда, които
поради теснота, неприспособеност към поносимите от вида климатични условия или поради
непригодността на оборудването, съоръженията и разположението им могат да им причинят
страдания, наранявания или да станат повод за злополуки;
2. Изоставянето на домашен любимец, без да му е намерен нов дом и собственик или да е
предаден в приют;
3. Използването на животни за боеве или представления, водещи до болка, наранявания
или смърт, както и насъскването им едно срещу друго;
4. Използването на домашни любимци за комерсиални цели – просия, игри на късмета,
хазарт, платени демонстрации на дресура и други;
5. Воденето на домашни любимци на обществени места, изложби и състезания, ако не са
ваксинирани срещу заразните заболявалия и обезпаразитени, съгласно нормативните
предписания;
6. Отглеждането на кучета с цел развъждане, без регистрация по Закон за
ветеринарномедицинската дейност;
7. Отвеждането на приплоди на домашни любимци в жилищни и административни сгради
след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите;
8. Храненето, приютяването и отглеждането на животни в общите и прилежащи части на
административните и жилищните сгради в режим на етажна собственост без писменото съгласие
на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание;
9. Вдигането на шум от кучета в часовете за отдих;
10. Залагането на храна и отглеждането на животни в доблокови и междублокови
пространства, благоустроени площи, тротоари, алеи и около съдовете за отпадъци;
11. Ловенето и умъртвяването на кучета, освен в случаите, регламентирани в ЗВМД;
12. Къпането на кучета във водни площи е обществено предназначение (фонтани, водни
огледала, декоративни водни площи).
(2) Не могат да се отглеждат кучета в жилища в сграда – етажна собственост, на площ помалка от:
1. за малки породи до 10 кг – 6 кв. м;
2. за средни породи до 25 кг – минимум 8 кв. м;
3. за големи породи над 25 кг – минимум 10 кв. м;
(3) Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.
(4) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги
защитават от неблагоприятни атмосферни условия, (чл. 34, ал.3 от ЗЗЖ)
(5) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за
свободно движение, както и ежедневна разходка.(чл.34, ал.4 от ЗЗЖ)
Чл. 16. (1) При отглеждането на домашни любимци, собствениците или отговорните за
отглеждането им лица са длъжни да избягват нежелателното им размножаване чрез
осигуряването на:
1. изолация по време на размножителния период;
2. ветеринарномедицински препарати за отлагане или потискане на еструса;
3. кастрация.
(2) Отглеждането на животни – домашни любимци, е цел развъждане и търговия следва да
е съобразено със Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №41 от 10 декември
2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни
любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, издадена от Министъра на
земеделието и храните.
Чл. 17. (1) При постъпване на сигнал за нарушаване на изискванията по чл. 14, ал. 2,
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комисия, назначена от кмета на общината извършва проверка, която задължително завършва с
изготвянето на писмени предписания до собственика за преодоляване на пропуските при
отглеждането на кучето.
(2)При неизпълнение в срок на писмените предписания на собственика се налага глоба.
(3) При повторно нарушение кучето се изземва, настанява се в приют и се включва в
осиновителни програми, а на собственика се налага глоба в двоен размер.
Чл. 18. Собственикът на куче, за което има съмнение, че е носител на заразни или
застрашаващи сигурността на хората болести, е задължен да му осигури спешен преглед от
ветеринарен лекар за изясняване на обстоятелствата и установяване на болестта, и за извършване
на последващи действия съгласно чл. 179 от ЗВМД.
Раздел V
ПРИСЪСТВИЕ НА КУЧЕТАТА – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Чл. 19. (1) 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 да 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. Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче – домашен любимец с други
животни и хора;
4. Да не използва кучето – домашен любимец за комерсиални цели – просия, фотография,
игри на късмета, хазарт, борби с кучета и др. животни;
5. Да вземе необходимите мерки домашния любимец да не замърсява обществените места,
като в случай на замърсяване събере и изхвърли на подходящо място екскрементите на кучето.
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;
6. Да носи със себе си при извеждането му на разходка ветеринарномедицинския паспорт
на кучето и да го предоставя за проверка пред ветеринарномедицинските и/или общински власти
при поискване;
7. На обществени места да води кучето – домашен любимец винаги и задължително с
нашийник и на повод до 1,5 м., а при кучета – домашни любимци над 10 кг. на неразтеглив повод
до 1,5 м. или с намордник.
7.1. От намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора;
7.2. Поводът и намордникът не са задължителни на местата за разхождане на кучета –
домашни любимци, определени със заповед от Кмета на общината.
8. 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.
8.1. Право на пътуване имат само регистрирани, съгласно изискванията настоящата
наредба, животни, които притежават редовни превозни документи.
(2) При нарушение по ал. 1, т. 1-8, на виновните лица се налага глоба.
Чл. 20. Кметът на Общината определя със заповед разрешените и забранените места за
свободно пускане на кучета.
Чл. 21. (1) Забранява се:
1. присъствието и разхождането на кучета – домашни любимци на територията на детски
градини, ясли и училища; здравни и аптечни заведения; обособени детски и спортни площадки;
2. присъствието и разхождането на кучета на места, обозначени от Общината със
съответните забранителни знаци.(чл. 177, ал. 1, т. 4 от ЗВМД);
3. присъствието и разхождането на кучета на територията на градските паркове и градини,
7

или определени части от тях, които не са определени със заповед на кмета за разхождане на
кучета – домашни любимци;
4. влизането с кучета в търговски обекти, заведения за обществено хранене, ресторанти и
питейни заведения, чиито входове са обозначени със забранителни знаци с изключение на
кучета-асистенти (водачи на хора с увреждания);
5. влизането с кучета в учебни заведения, други обществени сгради, учреждения и на
места, обозначени със забранителни знаци. Това ограничение не се отнася за кучета - асистенти
(водачи на хора с увреждания) и служебните кучета на организациите на бюджетна издръжка;
6. на лица под 14 години да водят кучета от гигантски и едри породи, както и агресивни
кучета на обществени места;
7. извеждането на разходка на агресивни кучета, без поставен намордник и повод с
нашийник;
8. свободното пускане на кучета извън обозначените места, определени със заповед на
Кмета на Община Сопот;
9. организирането на борби с кучета.
10. умишленото провокиране от стопаните на кучета и граждани, 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.
(2) Разрешено е преминаването на кучета – домашни любимци през градските паркове и
градини, които не са определени за свободно движение на кучета със заповед от Кмета на
общината, при спазване изискванията на настоящата наредба;
(3) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не
трябва да ги оставят без надзор при разхождане на куче – домашен любимец на обществени
места;
(4) Когато лицата по ал. 3 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 на обществени места;
(5) Местата за свободно пускане надлежно се обозначават от администрацията, за да се
избегнат евентуални конфликти и инциденти;
(6) При нарушение по ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, на виновните лица се налага глоба. В случай,
че виновното лице е малолетно/непълнолетно, отговорност носят неговите родители/
настойници/попечители.
Раздел VI
МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА
КУЧЕ – ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ
Чл. 22. (1) При 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 констативен протокол от представители на мобилната група по
смисъла на §1, т. 8 от допълнителните разпоредби на настоящата наредба или нарочно назначена
от Кмета на Общината Комисия, която процедира, съгласно изискванията на ЗВМД и ЗЗЖ.
(2) При нанесени от кучето – домашен любимец телесни повреди, проверяващите органи
изготвят протокол. При необходимост се изискват медицинско свидетелство и свидетелски
показания.
(3) Собственик на куче, ухапало и/или наранило човек или животно, е длъжен незабавно да
уведоми за това органите на ОДБХ – Пловдив и общината, като неговото последващо отглеждане
става съгласно направено предписание от специалистите на ОДБХ-Пловдив и от служители на
Общинска администрация – Сопот.
(4) Управителите на лечебни заведения, в които е оказана медицинска помощ на ухапани
от кучета хора, са длъжни срочно да уведомят за това органите на ОДБХ – Пловдив и Общината.
(5) Кучето – домашен любимец може да се отнеме от собственика, съгласно ЗВМД и въз
основа на изготвен от проверяващите органи протокол, съдържащ основанията за отнемането му,
подписан от минимум 2/3 от членовете на комисията/мобилната група. Кучето – домашен
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любимец се настанява в общински приют.
(6) В общинския приют се сформира комисия, която извършва анализ на поведението на
кучето – домашен любимец, която включва:
- управител на приюта;
- ветеринарен лекар на приюта;
- ветеринарен лекар от ОДБХ – Пловдив;
- независим представител.
(7) Комисията по ал. 6 изготвя индивидуален протокол, който потвърждава или отхвърля
агресивното поведение на кучето, след което се процедира, съгласно изискванията на ЗВМД и
ЗЗЖ.
Чл. 23. (1) С цел предотвратяване на агресивно поведение, се забранява проявата на
жестокост, предизвикването на агресия и дразнене или нехуманно отношение към животните.
(2) За жестокост се смятат определенията на чл. 7, ал. 2 от ЗЗЖ.
(3) За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание
на животно или предизвикване на силен страх.
Чл. 24. 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
съответното районно управление на Полицията. След установяване на адреса и собственика се
процедира по реда на чл. 22 от настоящата наредба.
Чл. 25. (1) Всички кучета, ухапали човек или животно, се отвеждат веднага от собственика
при практикуващ ветеринарен лекар, където се изолират и преглеждат.
(2) Кучета, за които се установи, че са с агресивно поведение, което представлява опасност
за живота и здравето на хората или животните се подлагат на евтаназия, съгласно чл.179 от
ЗВМД.
(3) Стопанина на куче, ухапало животно, се глобява и се задължава да премине на курс за
обучение заедно е домашния си любимец в общинския приют срещу заплащане на съответната
такса за обучение.
Раздел VI
МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА
Чл. 26. Мерките и дейностите за овладяване на популацията на безстопанствени животни
на територията на Община Сопот се извършва съобразно разпоредбите на приетата от Общински
съвет – Сопот „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Сопот и са съобразени е изискванията на Националната програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България,
Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба
№41/10.12.2008 г. на Министерството на земеделието и храните, други нормативни и
административни актове, имащи отношение към дейността.
Чл. 27. (1) Кметът на общината съвместно с кмета на населеното място организират
мероприятията за безстопанствените и безнадзорни кучета.
(2) Общинският съвет и Кметът на Общината осигуряват настаняването на
безстопанствените кучета в приюти, регистрирани по реда на чл.137, ал.1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
(3) Общината и неправителствени организации за защита на животните могат да изграждат
самостоятелно или съвместно приюти, съгласно чл.41, ал.2 и ал.5 от Закона за защита на
животните.
(4) Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, могат да участват при изпълнението на Програмата и при
прилагане на разпоредбите на настоящата наредба
Чл. 28. (1) Овладяването на популацията от безстопанствени кучета на територията на
Община Сопот се осъществява чрез блокиране на раждаемостта, посредством настаняване в
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приют, кастрация и регистрация.
(2) Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се осъществяват
в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории, като на животното се осигурява
престой за възстановяване не по-малко от 24 часа, съгласно чл. 40в от Закона за защита на
животните.
(3) Всички уловени безстопанствени кучета на територията на Община Сопот подлежат на
кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, маркировка и регистрация.
(4) Кучетата по ал. 3 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат
като компаньони и се регистрират по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(5) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 4, се маркират, кастрират и ако не са агресивни
се връщат в обичайната им среда на обитание, в която са уловени или се предават на временни
приюти, стопанисвани от общината или неправителствени организации.
(6) Маркировката на кучетата по ал. 5 е татуиран на едното ухо идентификационен номер
или електронен чип и V образно копиране на другото ухо или друга видима ушна маркировка.
Чл. 29. (1) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия,
които гарантират здравето им и с минимално страдание и се извършва от лица със специфична
квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.
(2) Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал. 1 се извършва със специално
оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.
(3) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали
курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.
(4) Екипите за залавяне на безстопанствени животни се ръководят и контролират от
ветеринарен лекар.
(5) Ветеринарният лекар по ал. 4 ръководи екипите за залавяне на животните чрез
инструктаж и осъществява контрол при приемане на заловените животни в приюта.
(6) При залавянето на кучето се поставя временен нашийник с идентификационен номер.
Чл. 30. Всички заловени безстопанствени кучета на територията на община Сопот
подлежат на регистрация и маркировка.
Чл. 31. 3а всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя протокол, в който се
отбелязва датата, мястото, броя на заловените кучета, техния пол, цвят, особени белези,
приблизителни килограми. Протокола се подписва от служителите участвали в залавянето. На
акциите могат да присъстват и представители на дружествата за защита на животите.
Чл. 32. При случай на причинена смърт на куче по време на акция се съставя констативен
протокол с точно описание на обстоятелствата, довели до леталния край. Протокола се подписва
от членовете на екипа участвали в залавянето.
Чл. 33. Безстопанствените животни на територията на Община Сопот се настаняват в:
(1) Изграден и регистриран по чл. 137, ал. 1 от ЗВМД временен общински приют за
безстопанствени животни.
(2) Приюти за безстопанствени животни, стопанисвани от организации за защита на
животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по реда на
чл.137, ал.1 от ЗВМД.
Чл. 34. (1) Управителят на приюта поддържа регистър на приетите и обработени животни,
съгласно чл. 54 от ЗЗЖ, в който вписва заловените кучетата и издава ветеринарномедицински
паспорт.
(2) Регистърът съдържа датата на постъпване на кучето, снимка, цвят, тегло, пол, особени
белези, порода, регистрационен номер, проведена ветеринарномедицинска дейност, дата на
осиновяване, данни за осиновителя, дата на евтаназиране /ако се налага/.
(3) Управителят на приюта ежемесечно изпраща данните от регистъра по ал. 1 на Кмета на
Община Сопот и информация за броя кастрирани и осиновени кучета.
(4) В общинска администрация Сопот се поддържа регистър на кучетата по чл. 28, ал. 5,
който съдържа:
1. Дата и място на залавяне на животното;
2. Дата и място на което е върнато;
3. Дати на обезпаразитяване, кастрация и ваксиниране срещу бяс;
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5. Отговорно по надзора лице или организация.
Чл. 35. Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или
общината обезпаразитяват на три месеца и ежегодно реваксинират срещу бяс върнатите по места
животни.
Чл. 36. 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.
Чл. 37. Не се допуска връщането на кучетата в дворове на детски ясли и градини, училища,
болници и в близост до открити площадки за игра, паркове и райони, в които играят деца, летища
и главни пътища от републиканската пътна мрежа. В тези случаи на кучетата се намират нови
места за обитание.
Чл. 38. 3абранява се залавянето на безстопанствени кучета, които са маркирани
(ваксинирани, кастрирани и обезпаразитени) освен в случаите по чл. 179, ал. 3 от ЗВМД, в които
е наложително извършването на евтаназия.
Чл. 39. (1) Евтаназията на безстопанствени кучета се извършва от ветеринарния лекар на
приюта при условията на чл. 179, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от ЗВМД, след поставяне на диагноза при
клиничен преглед и изследвания.
(2) При евтаназия ветеринарният лекар вписва в амбулаторния дневник причините за
извършването й и използвания ветеринарномедицински препарат.
(3) Подготовката и провеждането на евтаназия се организира по начин, който намалява до
минимум стреса на животното.
(4) Евтаназията се провежда в отделно помещение, което не позволява на останалите
животни да наблюдават извършването й.
(5) Евтаназията се извършва с продукти, които предизвикват пълна загуба на съзнание и
чувствителност към болка, последвана от сигурна смърт.
(6) След извършването на евтаназия ветеринарният лекар констатира настъпването на
смъртта.
(7) Забранява се при евтаназия самостоятелното прилагане на ВМП, които парализират
мускулите, без да предизвикват загуба на чувствителност към болка и използването на такива,
които не водят до загуба на чувствителност.
(8) Труповете на животните от приюта се съхраняват в хладилни камери и се предават на
екарисажния автомобил, след съставяне на приемателно-предавателен протокол, както и
съгласно изискванията на ЗВМД.
Чл. 40. (отм. с Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот)
Чл. 41. (1) При залавяне и настаняване в приюта на регистрирано куче – домашен
любимец, управителят на приюта издирва собственика на кучето и го уведомява писмено за
местонахождението му.
(2) Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на писменото уведомление по ал. 1
собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит, кучето се предоставя на нов
собственик по реда на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ или се настанява в приют на организации за защита на
животните.
(3) Заловеното и настаненото в приюта куче – домашен любимец се връща на собственика
му след представяне на ветеринарномедицински паспорт и заплащане на разходите по престоя.
Раздел VII
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 42. (1) Контролът по спазване на настоящата наредба се осъществява от Кмета на
Община Сопот или упълномощени от него длъжностни лица, Кмета на с. Анево, както и от
полицейски служители на РУП, които съставят съответните актове за установяване на
нарушенията на Наредбата, Закона за защита на животните и Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
(2) Обществен контрол за прилагането на наредбата се осъществява от упълномощени
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представители на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните.
(3) При извършване на обществения контрол лицата по ал.2 имат право:
1. да получават от компетентните органи пълна информация относно спазване
изискванията за защита на животните;
2. да вземат участие в подготовката на решенията на компетентните органи по въпроси,
свързани със защита на животните, както и да съдействат за тяхното изпълнение;
3. да сезират компетентните органи с искане за извършване на проверки относно спазване
изискванията за защита на животните, както и да получат информация за резултата от тях;
4. да получават съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи и
другите органи на изпълнителната власт за предотвратяване на жестокост към животните;
5. да участват в извършването на проверки по чл. 170 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и в проверките и мероприятията на органите, осъществяващи
държавен контрол за изпълнението на този закон.
(4) 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.
Чл. 43. (1) Контролните органи 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 имат право:
1. Да установяват самоличността на собственика на животно – домашен любимец със
съдействието на Областна дирекция за безопасност на храните и/или РУ „Полиция“;
2. 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 животнидомашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се
извършва на основание на съдебно решение и със съдействие на органите на РУ „Полиция“:
3. Собствениците на кучета са длъжни да осигурят достъп до всички обекти и цялата
документация, необходима за осъществяване на проверката.
Чл. 44. (1) 3а констатирани нарушения по настоящата Наредба се налага административно
наказание глоба /имуществена санкция и/или се прави предписание.
(2) Нарушенията на разпоредбите на тази Наредба се констатират с констативен протокол,
еднократно предписание с фиксиран срок за изпълнение или акт за установяване на извършено
административно нарушение.
(3) Установяването на административните нарушения, издаването на наказателни
постановления, обжалването и изпълнението на същите се извършват по реда на ЗАНН.
(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.
(5) При констатиране
на
признак/признаци
на
извършено
престъпление
административнонаказателното производство се прекратява, а материалите се изпращат на
съответния прокурор. Веществените доказателства (вещите) се пазят от административнонаказващия орган до произнасянето на прокурора.
Чл. 45. На нарушителите на разпоредбите на настоящата Наредба се налагат глоби и
санкции, както следва:
1. (изм. с Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот) За констатирани нарушения на
чл. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5; чл. 15, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и т. 12, чл. 19 и чл. 21, ал. 1 и
ал. 2 от настоящата Наредба нарушителят се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно
нарушение – от 500 до 1000 лв.;
2. (изм. с Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот) За констатирани нарушения по
чл. 6, ал. 1, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 от настоящата Наредба на собственика на кучето се дава писмено
предписание за извършване на регистрация в 14-дневен срок. В случай, че регистрацията не бъде
извършена в определения срок, на собственика се налага глоба в размер на 200 лв., съответно
имуществена санкция от 200 до 500 лв.;
3. 3а констатирани нарушения по чл.14, ал.2, т.14 от настоящата Наредба на нарушителите
се налага глоба в размер от 100 лв., съответно имуществена санкция от 150 до 200 лв.;
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4. 3а констатирани нарушения по чл. 15, ал. 2 от настоящата Наредба на нарушителите се
дава предписание в двумесечен срок да се намали броят на животните. При неспазване на срока
на собственика се налага глоба в размер 150 лв. за всяко животно над разрешения брой,
съответно имуществена санкция от 200 до 400 лв.;
5. 3а ловена и избиване на кучета , без разпореждане на компетентните органи , както и
измъчването им по какъвто и да било начин – глоба в размер от 500 до 1000 лв. освен ако
деянието не съставлява престъпление по НК;
6. При разхождане на куче – домашен любимец над 10 кг. на обществени места от лица под
14г. 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.
(чл. 21, ал. 3 и 4).
7. На собственика на куче – домашен любимец, нанесло тежки телесни повреди се налага
глоба като се издава наказателно постановление в размер от 1000лв. до 2000лв., освен ако за
извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт, като
кучето се отнема от собственика и се настанява в общински приют.
Чл. 46. Наказанията по предходния член се налагат, ако за извършеното нарушение не се
предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.
Чл. 47. (1) 3а нарушения на разпоредбите на настоящата наредба извън посочените в
предходните членове нарушения, на нарушителя се налага глоба в размер от 50 до 100 лв.,
съответно имуществена санкция от 200 до 300 лв.
(2) При повторност на вече извършено нарушение, размерът на глобата се увеличава
двукратно, спрямо размера на вече наложената. 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. 48. 3а маловажни случай контролните органи по тази Наредба могат да предупредят
извършителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено съответното наказание.
Чл. 49. (1) 3а нарушение на настоящата Наредба освен наложените санкции нарушителят
се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението.
(2) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 последиците се отстраняват от общината, за
сметка на нарушителя на основание чл. 74 от ЗЗД, като стойността на извършените работи се
събира въз основа на изпълнителен лист.
Чл. 50. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и
наказания.
Чл. 51. Глобите и таксите, събрани по реда на тази наредба постъпват в общинския бюджет
и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
Раздел XI
Допълнителни разпоредби
(загл. изм. с Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот)
§1. По смисъла на наредбата:
1. (изм. с Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот) „Животно – домашен
любимец, компаньон” 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. (изм. с Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот) „Безстопанствено животно”
е животно, което няма дом и не е под контрола или под прекия надзор на собственика или на
друго лице, което е отговорно за него;
4. (изм. с Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот) „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;
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5. „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.
6. „Мобилна група” – комисия, сформирана със заповед на кмета на общината, в която
участват представители на общинска администрация, Областна дирекция по безопасност на
храните, полиция, представител на неправителствена организация. Мобилната група извършва
проверки за регистрацията на кучета – домашни любимци и на сигнали, относно нарушения
изискванията на Наредбата. Проверката може да се извърши при присъствие на половината от
членовете на комисията.
7. „Евтаназия“ е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран лекарствен
продукт.
8. „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.
9. „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.
10. „Стопанин на домашно куче“ е лицето, на чието име е извършена регистрацията
съгласно изискванията на настоящата Наредба.
11. „Болка, страдание и увреждане“ е причиняването на смущения в здравето
(физическо, нервномозъчно и социално) на животните. Това включва причиняването на болест,
травма и физиологичен и нервно-мозъчен дискомфорт в момента на използването на животното
или впоследствие (например след инжектиране на карциногени).
12. „Овладяване на популацията“ е научнообосновано регулиране на популацията на
безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на
улиците от тях.
13. „Поведенчески особености“ са особеностите, свързани с проявяването на
характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други
видове животни.
14. „С цел развъждане“ е размножаване на животното поне веднъж годишно.
15. „Мобилна амбулатория“ е специализирано моторно превозно средство за
извънстационарна ветеринарномедицинска дейност, оборудвано и снабдено с необходимите за
извършване на ветеринарномедицински манипулации апаратура и консумативи.
16. „Трето лице“ е представител на неправителствена организация за защита на
животните, а в общините, в които няма регистрирана такава организация – служител от приюта,
който отговаря за защитата и хуманното отношение към животните.
17. „Маловажно нарушение“ е това, при което извършеното нарушение с оглед на
липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи
обстоятелства, представлява по- ниска степен на обществена опасност в сравнение с
обикновените случаи на нарушение от същия вид.
18. „Следващо нарушение“ е трето, четвърто и т.н. нарушение, извършено в
едногодишен срок, от влизането в сила на две и/или повече наложени наказания за същите по вид
нарушения.
Раздел XII
Преходни и заключителни разпоредби
(нов – с Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот)
§2. (предишен Раздел XI – Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот) Настоящата
наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 40, ал. 3 и чл. 47, ал. 5 от Закона за защита на животните и във връзка със
Закона за местните данъци и такси, 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.
§3. (предишен Раздел XI – Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот) Стопаните на
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кучета, независимо от тяхното местодомуване са длъжни в срок до 1 (един) месец след влизане в
сила на Наредбата да ги регистрират при ветеринарен лекар по избор, отговарящ на изискванията
на чл. 25, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, като представят в Община Сопот
документ за платена такса и попълнена и подадена декларация по образец.
§4. (предишен Раздел XI – Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот) Настоящата
Наредба е съобразена и с изискванията на Европейската конвенция за защита на
животните-компаньони, ратифицирана от Република България през 2005 год.
§5. (предишен Раздел XI – Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот) Всички
случаи и въпроси, които не са уредени с тази наредба, се решават съгласно действащото
законодателство на Република България, относимо към материята.
§6. (предишен Раздел XI – Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот)
Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на общината.
§7. (предишен Раздел XI – Решение №121 от 17.12.2020 г. на ОбС – Сопот) Настоящата
Наредба е приета с Решение №100, взето с Протокол №20 от Извънредно заседание на Общински
съвет – Сопот, проведено на 26.11.2020 г. и влиза от датата на приемането и.
§8. Настоящото изменение и допълнение е прието с Решение №121, взето с Протокол №21
от Извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 17.12.2020 г.
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Приложение №1 към чл. 7, ал.2
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА СОПОТ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНО КУЧЕ
__________________________________________________________________________________
име, презиме, фамилия, ЕГН

______________________________________________________________________
постоянен адрес

______________________________________________________________________
адрес за кореспонденция

______________________________________________________________________
тел. за контакт

I. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 117 ОТ ЗМДТ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Притежавам КУЧЕ: Порода ____________________ име на кучето _________________________________
Дата на придобиване на кучето: _________________№ на паспорта на кучето_________________________
дата на издаване __________________издаден от_________________________________________________
(изписва се името на ветеринарния лекар)

Кучето ще отглеждам на адрес ________________________________________________________________
(гр./c., общ., ул., бл., вх., aп., ет.)

II. На основание чл. 175, ал. 2 от ЗВМД декларирам, че е налице следното обстоятелство за
освобождаване от такса:
□ 1. кучета на лица с увреждания;
□ 2. служебно куче в организация на бюджетна издръжка;
Наименование на организацията: ......................................................................................................................
□ 3. куче, използвано за опитни цели;
Наименование на организацията: ....................................................................................................................
□ 4. куче, използвано от Български червен кръст;
□ 5. кастрирано куче;
□ 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в
регистриран животновъден обект;
□ 7. с поставен микрочип № ........................................................ на ................................. ....г. , съгласно чл. 39
от Закон за защита на животните.
□ 8. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на
дивеча.
* Отбелязването на един от гореизброените случаи е основание за освобождаване от заплащане на такса.

III. Декларирам, че съм запознат с Наредбата за реда и условията при отглеждане на селскостопански
животни и домашни любимци на територията на община Сопот
Прилагам:
□ копие от страниците на ветеринарномедицинския паспорт с описание и идентификация на животното,
име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар;
□ копие от ТЕЛК/ НЕЛК решение на собственика на кучето;
□ копие на удостоверено чрез вписване от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинския паспорт на
кучето с посочена дата на кастрация, подпис и печат на ветеринарния лекар, който я е извършил;
□ други
Дата:

Подпис на Декларатора:

Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл.313 от НК на Република България.

Приложение №2 към чл. 3, ал. 3

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА СОПОТ

Доброволно попълвам следната
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните
Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................................
живущ/а на адрес: .....................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ,че ще изпълня изискванията на чл. 49 и 50 от ЗЗЖ, а именно:
1. да обезпаразитявам на всеки три месеца и
2. да реваксинирам срещу бяс върнатото по място куче:
(Описание на кучето – цвят на козината, пол, тегло, идентификационен номер или електронен чип или друга видима
ушна маркировка, ветеринарномедицински паспорт №..................................................................................... )

за което поемам грижа и отговорност;
3. ежегодно ще заверявам паспорта на кучето при ветеринарен лекар, който упражнява
ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец за извършените
обезпаразитявания и ваксинации;
4. ще взема мерки за предотвратяване на агресивното поведение на кучето към хора или
животни.

Гр. Сопот
Дата: .................................год.

ДЕКЛАРАТОР:

Приложение №3 към чл. 8, ал. 1
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА СОПОТ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЗАКРИВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНО КУЧЕ
Във връзка с чл. 8, ал.1 от Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета –
домашни любимци и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Сопот,
Днес ............................... долуподписаният/та.......................................................................................
живущ/а в ..................................................................................................................................................
тел. за връзка ............ ..........., притежаващ/а домашно куче, заведено в Община Сопот:
.....................................................................................................................................................................
(Входящ номер, др.)

ДЕКЛАРИРАМ:
□ Смърт на кучето (дата)

□ Смяна на собственик (имена на новия собственник)

□ Изгубване на кучето (опишете обстоятелството)

Прилагам:
□ документ, удостоверяващ смъртта на кучето, издаден от ветеринарен лекар;
□ документ, удостоверяващ промяната на собственост на кучето;
□ други ...............................................................................................................................
Запознат/а съм със задължението си да изплатя всички дължими до момента суми към
общината по глоби и такси за притежаване на куче, за да бъде закрита регистрацията на кучето.
Запознат/а съм с обстоятелството, че закриването на регистрацията ще е с датата на
входиране на настоящото заявление, и само в случай че е изпълнено изискването по предходното
изречение.
Запознат/а съм с обстоятелството, че за деклариране на неверни данни и обстоятелства,
подлежа на санкциониране, съгласно Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на
кучета — домашни любимци и овладяване на популацията на безстопанствените

Гр. Сопот
Дата: .................................год.

ДЕКЛАРАТОР:

