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Раздел I: Общи положения 

Чл.1. Настоящата Наредба регламентира реда, условията и задълженията на 

стопаните на кучета : придобиване, регистрация, отглеждане и разплод на 

територията на Община Стамболово. 

Чл.2.Според регистрацията кучетата се делят на : 

ал.1. Домашни (декоративни, ловни, служебни и охранителни) - имащи постоянен 

дом. 

ал.2. Бездомни (родени като такива, загубени или изоставени), но имащи стопани, 

които се грижат за тях. 

ал.3. Безстопанствени - свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването 

си. 

Чл.3. Стопаните на кучетата по смисъла на Чл.2. ал.1. и ал.2. по регистъра носят 

цялата отговорност за причинени от тях наранявания и нанесени щети.  

Чл.4. За нанесени наранявания и щети, според Чл.2, ал.3. отговорност носи Община 
Стамболово. 

Раздел II: Регистрация и таксуване 

Чл.5. Стопаните на кучета, независимо от тяхното местодомуване по смисъла на 

чл.2. ал.1. и ал.2. са длъжни в срок от 3 (три) месеца след приемането на наредбата 

да ги регистрират в лицензиран ветеринарен кабинет по избор. 

Чл.6. Регистрирането е двустепенно и включва: 

Aл.1. Ветеринарно-медицинска регистрация: 

а/ извършва се само от частни или държавни ветеринарно-медицински кабинети, 
лицензирани от РВМС гр. Хасково. 

б/ лицензираните ветеринарни кабинети извършват задължително диагностично 

изследване за бруцелоза на всяко куче, регистрирано по смисъла на чл.2, ал.1 и 

ал.2., след което издават ветеринарен имунизационен паспорт, идентификационен 

медальон или твърда маркировка за всяко куче.  

в/ идентификационният медальон или твърдата маркировка трябва да съдържа 

информация за: населеното място, номера на лицензирания ветеринарен кабинет и 

номера от регистъра в амбулаторния дневник. 

г/ стопаните на кучета, регистрирани съгласно чл.2, ал.1. заплащат стойността на 

медальона или твърдата маркировка, ветеринарно-имунизационния паспорт, 

ветеринарния преглед и стойността на изследването за бруцелоза. 

д/ при положителен резултат за бруцелоза, за кучетата, регистрирани съгласно чл.2, 

ал.1 и ал.2., същите подлежат на евтаназия, която се контролира и извършва от 

РВМС гр. Хасково. 

Собствениците на тези кучета могат да извършат втора контролна проба за тяхна 

смeдка и ако тя се окаже положителна, кучетата подлежат на евтаназия. В периода 

до излизане на резултата от втората контролна проба, кучето пребивава в 
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Общинския пансион за кучета. 

е/ при отрицателен. резултат за бруцелоза на кучетата, регистрирани съгласно чл.2, 

ал.2., независимо от техния пол подлежат на кастрация, ваксинация за бяс, 

обезпаразитяване и ехинококоза в специализирани по лиценза ветеринарни 

кабинети, като разходите се поемат от Община Стамболово.  

Ал.2. Административна регистрация: 

а/извършва се от общинска администрация след представяне на идентификационен 

медальон и паспорт 

б/ стопаните заплащат определената годишна такса за съответната година, съгласно 

раздел VIII от Закона за местните данъци и такси, в срок до 31 март на годината, за 

която се отнася.  

в/ стопаните на кучета отглеждани за разплодна дейност , заплащат двукратно 

размера на таксите, определени по ЗМДТ . 

г/ от такси се освобождават кучетата на стопани, регистрирани съгласно чл.2, ал.2., 

на инвалиди, слепи, специалните кучета в системата на Министерствата на 

отбраната, вътрешните работи и финансите, БЧК. 

д/ доп. с Решение № 166/23.10.2012 г.на ОбС – Стамболово/ при продажба, смърт или 

промяна на местоживеенето на кучето, собственикът е длъжен в 30-дневен срок да 

уведоми за това общинска администрация или Кмета (кметския наместник) на 
населеното място, като подаде декларация за промяна на обстоятелствата. 

 

 

Раздел III: Задължения на стопаните 

Чл.7. 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 им нужди и екологичните изисквания. 

Чл.8. Стопаните на кучета задължително носят при извеждането им или при 

транспортирането им ветеринарно-имунизационния паспорт . 

Чл.9. Кучетата регистрирани съгласно чл.2, ал.1. и ал.2. задължително носят на 

нашийника идентификационния медальон . 

Чл.10. Кучетата регистрирани съгласно чл.2, ал.1. задължително се извеждат с 

повод. 

Чл.11. Кучетата използвани за служебни цели се движат съгласно изискванията за 

извършваната дейност.  

Чл.12. Забранява се извеждането на разходка или транспортирането на кучета от 

едри и средни породи, без поставен намордник и повод с нашийник. 

Чл.13. Забранява се влизането с кучета в обществени хранителни магазини, 

заведения за обществено хранене, детски, здравни, учебни заведения и други 

обществени сгради и учреждения. 

Чл.14. Забранява се свободно допускане на кучета на обществени места, 

предназначени за отдих на гражданите, за спортна и лечебна дейност . 

Чл.15. Забранява се свободното пускане на кучета извън обозначените със 

съответни знаци места от Общината. 

Чл.16. Забранява се отглеждането на повече от три кучета в къща с двор. 

Раздел IV: Задължения на Общината 

Чл.17 . Общината изгражда, оборудва и стопанисва временен пансион за кучета. 

Чл.18. Кметът на Община Стамболово със заповед определя разрешените за 

разходка на кучета места , които са обозначени със съответна маркировка. 

Чл.19.Общината периодично извършва почистване и дезинфекция на местата, 



определени за кучета. 

Чл.20. Общината организира улавянето на всички кучета не регистрирани според 

изискванията на Чл. 5. и чл.6. от настоящата наредба, независимо от тяхната 

собственост и ги настанява в пансион.  

Чл.21. Отменено с Решение №708 от 18.10.2018 г. на АС– Хасково. 
Чл.22. Граждани, юридически лица и сдружения с нестопанска цел (фондации и 

дружества за защита на животните), могат да осиновяват кучета от пансиона на 

Общината до 14 - ия ден след прибирането им само ако имат дом или база, където 

ще бъдат постоянно отглеждани. 

Чл.23. Общината има право да изземва злонравните кучета, упоменати в чл.13, 

независимо че са регистрирани, които с поведението си представляват заплaxa за 

здравето и живота на хората. 

Чл.24. Разходите на кучетата, настанени в пансиона на Общината, регистрирани 

съгласно чл.2. ал.1 се заплащат от собствениците.  

Раздел V: Контрол и санкции 

Чл.25. Контролът по спазването на настоящата наредба се осъществява от 

длъжностни лица от Община Стамболово и РВМС гр. Хасково, упълномощени от 

Кмета на общината и Директора на РВМС. Нарушенията на Наредбата се установяват 

с констативни протоколи и актове за административни нарушения и нарушения 

съгласно ЗВД. 

Чл.26. Въз основа на съставените актове Кметът на Община Стамболово или 

упълномощен от него зам . кмет издава наказателни постановления. 

ал.1. за нарушения по тази наредба на виновните лица се налагат следните 

наказания: 

а/ Отменено с Решение №708 от 18.10.2018 г. на АС– Хасково. 

б/ Отменено с Решение №708 от 18.10.2018 г. на АС– Хасково. 

в/ Отменено с Решение №708 от 18.10.2018 г. на АС– Хасково. 

г / Отменено с Решение №708 от 18.10.2018 г. на АС– Хасково. 
Чл.27. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

Чл.28. Отменено с Решение №708 от 18.10.2018 г. на АС– Хасково. 
Чл.29. Ако след срока от една седмица по предходната алинея кучето не бъде 

регистрирано, съгласно изискванията на чл.6 от Наредбата, същото се иззема с 

протокол и отвежда в пансиона за кучета. 

Чл.30. По реда на тази Наредба може да се налагат санкции на собствениците на 

кучета, които не изпълняват задълженията, предписани от ветеринарно-

медицинските органи. 

Раздел VI: Финансиране 

Чл.З1. Всички разходи, свързани с прилагането на тази Наредба с изключение на 

разходите по Чл.6, ал.1 т.г. се финансират от бюджета на Общината, сумите 

отпуснати целево от Министерството на финансите и от спонсори. 

Раздел VII: Преходни и заключителни разпоредби 

Чл.З2. Настоящата наредба се издава на основание Чл.22. ал.1. от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси и 
Закона за ветеринарно-медицинската дейност  

Чл.ЗЗ. (ал.1) Контролът по изпълнението на настоящата Наредба се възлага на 

полицейските служители на ПУ с. Стамболово и упълномощени със заповед на кмета 



служители на община Стамболово. 

(aл.2) Установяването на нарушенията, издаването на наказателни постановления и 

обжалването им се извършва по реда на Закона за административни нарушения и 

наказания. 

(aл.3) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или 

упълномощени от него заместници. 

Чл.З4. Кметът на Община Стамболово в едномесечен срок от приемането на 

Наредбата определя със заповед местата за свободно разхождане на кучетата, 

съгласно Чл.18 от Наредбата. 

Чл.З5. Наредбата е приета от Общински съвет Стамболово с Решение N 131 от 

03.06.2005 г. и влиза в сила 30 дни след приемането и от Общински съвет. Изм. и 
доп. с Решение №708 от 18.10.2018 г. на АС– Хасково.. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС............................. 

                                   /Себахтин Халил/ 
 
 


