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РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Наредбата регламентира: 

1. реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и 

развъждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените животни на 

територията на Община Чупрене; 

2. Устройване и организацията на работа в място за временно настаняване на безстопанствени 

животни (МВНБЖ). 

            Чл. 2. Придобиването на куче се удостоверява: 

1. С договор за покупко-продажба от търговски обект, регистриран или нерегистриран 

развъждач, приют, други физически или юридически лица. 

2. С договор за дарение от регистриран или нерегистриран развъждач, приют, други физически 

или юридически лица. 

3. С набора митнически документи при внос от чужбина. 

4. Посредством регистрационните документи по чл. 7 от настоящата Наредба при придобиване 

на безстопанствено куче от улицата. 

Чл. 3. /изм.Решение № 440 т.ІІ.4а от 06.02.2015 год./Според регистрацията кучетата се 

делят на  
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1. /Домашни (животни-компаньони) -  които се отглеждат с нестопанска цел за удоволствие и 

са собственост на физически или юридически лица, организации, учреждения  и др. И имат 

постоянен дом и стопанин - . 

2. Безстопанствени -  когато са родени като такива, загубени или изоставени от своите 

собственици, необитаващи имот или специално определено за тях място, свободно скитащи се 

и сменящи местопребиваването си. 

Чл. 4. (1) /изм.Решение № 440 т.ІІ.4б от 06.02.2015 год./Стопаните на кучетата по 

смисъла на чл. 3. т. 1 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 придружителите на 

животното-компаньон, когато то се намира извън терена за отглеждане. 

 

РАЗДЕЛ II 

ДЕКЛАРИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСУВАНЕ 

Чл. 5. (1) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче, собственикът подава 

декларация в общинската данъчна служба /образец1/ . 

(2) За кучетата по чл. 3 т. 2 са в сила разпоредбите на раздел V от настоящата Наредба. 

Чл.6.(1) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на 

куче над тази възраст, собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя 

документ за платена такса по чл. 175, ал. 1 от ЗВМД. 

(2) Регистрацията на кучетата се извършва от ветеринарен лекар по реда на чл. 174 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и чл. 37 от Закона за защита на животните. 

(3) Стопанинът на куче, който наруши изискване по чл. 5 и чл. 6, ал. 1, се наказва с глоба в 

размер на 10 лева. 

Чл.7. Ветеринарният лекар изпраща в началото на всеки месец, данните от 

ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в Община  Чупрене. 

Чл.8. 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. 

                Чл.9. (1) Стопанинът заплаща ежегодно определената 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 Чупрене, 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 /незрящи/; 

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. ловни кучета; 

 (3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с надлежните документи. 
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 (4) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за 

мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. 

 

РАЗДЕЛ III 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОПАНИТЕ 

 

Чл.10. /изм.Решение № 440 т.ІІ.4в от 06.02.2015 год./Стопаните на кучета са длъжни да 

се отнасят към животните с грижа на добри стопани и да ги отглеждат по начин, съответстващ 

на тяхното развитие , съобразен с физиологичните особености. 

Чл.11. (1) Отглеждането на кучета става при спазване на установени принципи. 

(2) Всеки, който отглежда куче, е отговорен за неговото здравословно състояние и опазване от  

изгубване. Длъжен е да му осигурява условията, 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, като се съобразява с 

изискванията на чл.34 от ЗЗЖ; 

3. да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване съгласно Закона за защита на 

животните (ЗЗЖ) и Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/; 

4. /изм.Решение № 440 т.ІІ.4г от 06.02.2015 год./ да ги отглеждат по начин, изключващ 

възможността за неконтролиран физически контакт с други лица; 

5. /нова Решение № 440 т.ІІ.4г от 06.02.2015 год./да поставят табела с текст “ЗЛО КУЧЕ” – за 

обучени кучета – пазачи, и такива, проявяващи агресивност, на видимо място пред входа на 

учреждението, организацията, жилището, имота, на личния си автомобил; 

6. /нова Решение № 440 т.ІІ.4г от 06.02.2015 год./да осигури условия и поведение на кучето си, 

ненарушаващи спокойствието и незастрашаващи здравето на гражданите. 

7. при смърт,кражба или изгубване на кучето, да подаде в 14-дневен срок в общинската 

администрация  декларация за промяна в обстоятелствата. /Образец2/ 

(3) Стопанинът на куче е длъжен да избягва нежеланото му размножаване чрез осигуряването 

на: 

1. изолация по време на размножителния период; 

2. кастрация. 

(4) 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. 

(5) Всеки, който отглежда куче е длъжен: 

1. да осигури безопасността на хората, преминаващи покрай неговото дворно пространство, 

чрез реализирането на мероприятия, непозволяващи контакт с кучето;  

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 допуска животното свободно да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда 

собственост или на обществени места. 

Чл. 12. (1) При постъпване на сигнал за нарушаване на изискванията, посочени в чл. 11, 

ал. 2, длъжностно лице от общинска администрация извършва проверка, която задължително 
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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 в 

размер на 10 лева.  

(3) При повторно нарушение кучето се изземва, като се включва в осиновителни програми. 

(4) Когато собственикът не изпълни разпоредбите на чл. 11, ал. 3,ал.5 му се налага глоба в 

размер на 10 лева, а при повторно нарушение кучето се изземва, като се включва в 

осиновителни програми.  

Чл. 13. Кучетата, регистрирани съгласно чл. 3, т. 2, независимо от техния пол, подлежат 

на кастрация, ваксинация за бяс, обезпаразитяване и други процедури (при необходимост). 

Чл.14. (1) Кучетата, регистрирани съгласно чл. 3, т. 1, на обществени места 

задължително се извеждат на повод , а по преценка на собственика и с  намордник. 

      (2) / нова Решение № 440 т.ІІ.4д от 06.02.2015 год./ Разходката на агресивните кучета и на 

кучета от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски 

дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, 

ротвайлер, бултериер, питбул и стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски 

вълкодав – се извършва с нашийник, повод и намордник. 

        (3) От поставяне на намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора; 

        (4) При нарушение по ал.1, на виновните лица се налага глоба в размер на 10 лева. 

Чл. 15. (1) Забранява се: 

1. на лица под 14 години да водят кучета от гигантски и едри породи, както и  от породите 

„Питбул" и „Бултериер", на обществени места; 

2. влизането с кучета в търговски обекти, заведения за обществено хранене, детски, здравни, 

учебни заведения. Това ограничение не се отнася за кучета - асистенти (водачи на хора с 

увреждания) и служебните кучета на организациите на бюджетна издръжка; 

 (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер на 10 лева. В случай, 

че виновното лице е малолетно/непълнолетно, отговорност носят неговите родители/ 

настойници/ попечители. 

Чл. 16. (1) Забранява се: 

1. допускане на кучета на обществени места, предназначени за отдих на гражданите, за 

спортна и лечебна дейност, детски и спортни площадки, с изключение на обозначените за това 

места. Това ограничение не се отнася за кучета - асистенти (водачи на хора с увреждания); 

2. /доп. Решение № 440 т.ІІ.4е от 06.02.2015 год./извеждането на разходка на агресивни 

кучета и породите кучета, посочени в чл.14, ал.2 от Наредбата , без поставен намордник и 

повод с нашийник; 

 (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер на 10 лева. 

Чл. 17. (1) При дефекация във входовете и прилежащите площи около жилищни 

блокове, по улици, тротоари,детски площадки, алеи и др. открити площадки, собственикът на 

кучето е длъжен веднага да почисти замърсеното място с подходящи средства. 

(2) При нарушение по предходната алинея, на виновните лица се налага глоба в размер на 10 

лева. 

Чл. 18. (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 . 
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(3) При нарушение по предходните алинеи, на виновните лица се налага глоба в размер на 20 

лв. 

Чл. 19. (1) Всички кучета, ухапали човек или животно, се отвеждат веднага от 

собственика във ветеринарномедицински кабинет, където се изолират и преглеждат. 

(2) При неизпълнение на разпоредбата по предходната алинея, на виновните лица се налага 

глоба в размер на 20 лева. 

 (3) На стопанина на куче, ухапало човек, се налага глоба в размер на 50 лева. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 

 

Чл.20. (1) Общинският съвет приема програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и предвижда средства за изпълнението й. 

(2) Кметът на общината организира изпълнението на програмата по ал. 1 и ежегодно внася 

отчет за нейното изпълнение пред Изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните. 

Чл.21. Общината изгражда, оборудва и стопанисва място за временно настаняване на 

безстопанствени  животни /МВНБЖ/. 

Чл.22. (1) Общината организира улавянето на всички кучета, нерегистрирани според 

изискванията на чл.6, ал. 1 и ал. 2 от настоящата Наредба, независимо от тяхната собственост, и 

ги настанява в място за временно настаняване на безстопанствени  животни или в наличните в 

региона приюти. 

(2) Граждани могат да осиновяват кучета от мястото за временно настаняване на 

безстопанствени  животни  само при подсигурен дом или база, където кучетата да бъдат 

регистрирани и отглеждани в съответствие с нормативните изисквания.  

Чл. 23. Общината има право да изземе кучета, проявяващи агресия, участващи в борби 

или други, които с поведението си представляват заплaxa за здравето и живота на хората или 

на други животни, независимо дали кучетата са регистрирани. 

                Чл. 24. Разходите за отглеждане на кучетата, регистрирани съгласно чл. 3, т. 1, 

принудително настанени в място за временно настаняване на безстопанствени  животни, се 

заплащат от собствениците. 

РАЗДЕЛ V 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 

 

Чл.25 (1) Овладяването на популацията от безстопанствени кучета на територията на 

Община Чупрене се осъществява чрез  разяснителни кампании сред населението и работа по 

блокиране на раждаемостта, кастрация, обезпаразитяване, ваксинация, маркировка и 

регистрация. 

 (2) Кучетата, за които след кастрацията, не се явят лица, желаещи да ги осиновят, се настаняват 

в приюти, или се връщат по местата, от които са взети, освен тези, които представляват 

опасност.  
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(3) Кучетата са под надзора и грижите на общината, организациите за защита на животните или 

други лица, които са подписали декларация за спазване изискванията на чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ. 

Чл. 26. Мерките и дейностите за овладяване на популацията на безстопанствени 

животни на територията на Община Чупрене са съобразени с нормативните изисквания на 

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. Безстопанствените животни на територията на Община Чупрене се настаняват в: 

(1) Регистрираното по реда на чл.51 от ЗВМД   място за временно настаняване на  

безстопанствени животни /МВНБЖ/.  

(2) Общитски приюти в региона и такива 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. 28. Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се 

осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общината или 

организациите за защита на животните. 

Чл. 29. Не се допуска връщането на кучетата по чл. 25, ал.1, ал.2 в дворове на детски 

ясли и градини, училища и в близост до площадки за игра на деца. 

Чл. 30. Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните 

или общината, обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс върнатите по места 

животни по чл. 25, ал. 1. 

Чл. 31. Общинската администрация 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. 32./1/Общината създава и поддържа регистър на домашните любимци,ловни кучета 

и др. в населените места 

 /2/Община Чупрене създава и  поддържа регистър на приетите и обработени животни, 

съгласно чл. 54 от ЗЗЖ. 

Чл. 33. (1) В случаите на увеличена популация от безстопанствени котки се прилагат 

разпоредбите на чл. 31, ал. 1 и ал. 2, чл. 33, чл. 34 и чл. 38.. от ЗЗЖ 

(2) Не се допуска залавянето на безстопанствени котки с упойващи вещества. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА  В МЯСТО ЗА  ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ 

ЖИВОТНИ /МВНБЖ/ 

Чл.34 Място за  временно настаняване на безстопанствени животни /МВНБЖ/ се регистрира по 

реда на чл. 51 ЗВД в ОДБХ 

Чл.35. МВНБЖ  изпълнява своята дейност съгласно чл.128“ж“и 128“з“ от Наредба 

№41/10.12.2008 г. на Министерството на земеделието и храните. 

Чл.36. МВНБЖ разполага с всички необходими и оборудвани помещения, съгласно 

изискванията на  Наредба №41/10.12.2008 г., както и  сключен е договор с ветеринарен лекар 

за ветеринарномедицинско обслужване на животните; 

Чл.37.За работата на МВНБЖ отговаря длъжностно лице от общинската администрация, след 

издадена нарочна заповед. 
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Чл.38 В Място за  временно настаняване на безстопанствени животни се: 

1. Организира залавянето и обработването (кастриране, ваксиниране и обезпаразитяване) на 

безстопанствени кучета и връщането по местата им на залавяне, при условие, че кучето не е 

неизлечимо болно или с агресивно поведение. 

2. Води изискуемият по Наредба№41 регистър на постъпилити в центъра за настаняване 

животни; 

3.Извършва ветеринарномедицинско обслужване на настанените животни; 

4.Настаняват с предимство злонравни животни, представляващи заплаха за жителите на 

ощината   

Чл.39. (1) Кучетата се настаняват в МВНБЖ при спазване на изискванията за защита на 

животните. 

(2) При постъпване на животното се извършва преглед за идентификация за собственост и 

клиничен преглед ; 

(3) На болните и наранените животни се оказва ветеринарномедицинска помощ. 

(4) По време на престоя на животните се осигуряват достатъчно количество храна, вода, 

пространство за движение и почивка. 

Чл. 40. Обработването на сигнали и жалби  се осъществява по следния ред: 

1. Сигнали и жалби се приемат лично на място, по телефон, писмено по пощата, писмено по 

електронна поща. Анонимни сигнали и жалби не се обработват. 

2. При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, телефон 

или адрес за обратна връзка; 

3. Извършва се проверка, при необходимост съвместо с жалбоподателя, за подробно 

изясняване на фактическите обстоятелства и идентифициране на кучето; 

4. Жалбите за куче/та, участвало/и в инцидент с ухапване на човек или за агресивно поведение 

на куче, се обработват приоритетно, в рамките на 24 часа от подаване на сигнала; 

5. При нанесени телесни повреди от страна на кучето, то се настанява и остава в МВНБЖ, като 

се преценява какви последващи действия да бъдат предприети; 

6. Неизлечимо болни животни и такива, чието агресивно поведение представлява опасност за 

живота и здравето на хората или животните, се подлагат на евтаназия, съгл. чл. 179 от ЗВМД и 

чл. 45 т. 8 от ЗЗЖ. 

Чл. 41. (1) Достъпът на граждани и представители на организации се осъществява в рамките на 

работното време.  

(2) Посещенията на лица с цел осъществяване на обществен контрол съгласно чл. 57 и чл. 58 от 

Закона за защита на животните, се осъществяват само след представяне на пълномощно от 

юридическо лице с нестопанска цел, което е изпълнило изискванията за регистрация, посочени 

в чл. 57 от същия закон. 

Чл. 42.Животните, настанени в МВНБЖ, се предоставят безвъзмездно за осиновяване. Новите 

собственици подписват Декларация за осиновяване, с която се задължават да полагат 

необходимите грижи за осиновеното животно. 

Чл.43. (1) В случай че изгубен домашен любимец е намерен и настанен в МВНБЖ,  

собственикът на животното се  уведомява своевременно. 

(2) Собственикът на животното представя ветеринарномедицински паспорт или свидетелство 

за собственост, и подписва декларация, че го е получил. 
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(3) Собственикът на животното трябва предварително да заплати разходите по настаняването и 

престоя на животното според актуалния ценоразпис. 

Чл. 44. (1) Установен и уведомен по надлежния ред собственик на куче, непотърсил кучето си, 

настанено в МВНБЖ в срок до 7 календарни дни от настаняването му в приюта, се наказва с 

глоба от 30 лв.  

(2) В случай, че след заплащане на предвидената глоба собственикът желае да получи 

животното си обратно, той подписва приемо-предавателен протокол, че е запознат със 

задълженията си като собственик на домашно куче. 

(3) В случай, че след заплащане на предвидената глоба, собственикът не желае да получи 

животното-компаньон обратно, той подписва протокол за предоставяне на собствено куче, в 

който декларира, че се отказва от кучето си.  

(4) Оставените по реда на ал. 3 кучета в МВНБЖ се кастрират, ваксинират и обезпаразитяват и 

се предлагат за одомашняване. 

(5) При повторно залавяне на куче, което вече е било освобождавано по реда на чл. 44 и чл.45 

от настоящата Наредба, на собственика се налага глоба или имуществена санкция в размер на 

50 лв. 

 

РАЗДЕЛ VIІ 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

Чл.45. (1) Контролът по спазването на настоящата Наредба се осъществява от длъжностни лица 

на Община Чупрене, упълномощени от Кмета, както и от полицейски служители, които съставят 

съответните актове за установяване на нарушенията на Наредбата, Закона за защита на 

животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

(2) 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 от 100 до 500 лева. 

Чл.46. Контролните органи имат право: 

1. Да установяват самоличността на собственика на животно-компаньон, включително със 

съдействието на полицията; 

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 животни-

компаньони. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва 

със съдействие на полицията. 

Чл.47. Въз основа на съставените актове, Кметът на Общината издава наказателни 

постановления. 

Чл.48. (1) В случай на повторно извършване на нарушение по членовете на тази Наредба, на 

нарушителите се налага глоба в двоен размер. 

(2) При системни нарушения животното се иззема в полза на Общината. 

Чл.49. /изм.Решение № 440 т.ІІ.4ж от 06.02.2015 год./Съставянето на актовете, издаването, 

обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 
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РАЗДЕЛ VIIІ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 5 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. 

§ 2. Наредбата е приета от Общински съвет с.Чупрене с Решение № ......................  

§ 3. Стопаните на кучета, независимо от тяхното местодомуване по смисъла на чл. 3 т. 1, 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, ал. 2 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност;  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 4. По смисъла на тази наредба: 

1."Животни-компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството .  

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. "Строг нашийник" е нашийник с метални звена и защита за ларинкса с косо извити навътре 

заоблени метални щифтове с диаметър минимум 3,5 мм. 

6. „Стопанин на домашно куче" е лицето, на чието име е извършена регистрацията  

7. "Идентификация на животно" е еднозначното му характеризиране по данните от неговия 

микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни. 

8. „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 незаградено пространство. 

9. „Кастрация" е отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на 

мъжките. 

10. "Блокиране на раждаемостта" е спиране възпроизводството на популацията на 

безстопанствените кучета и регистрация на домашните кучета. 

11. "Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на популацията на 

безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на 

улиците от тях. 
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§5. Настоящата Наредба е актуализирана с Решение № 440 т.ІІ.4, взето с Протокол № 33 от 

06.02.2015 год. на заседание на Общински съвет Чупрене. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 

 

БОГОМИЛ СТАНКОВ 

 

Образец1 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за притежаване на куче 

/ по чл. 117 от Закона за местни данъци и такси/ 

 

От…………………………………………………………………………………………….... 

/собствено, бащино и фамилно име/ 

 

ЕГН............................................................. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

 в качеството си на собственик, че притежавам ........бр. куче/та придобито/ти на 

..............................................година. 

         Декларирам наличие на следните основания за освобождаване от такса: 

 /по чл.175,ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската  дейност/ 

□ Куче на инвалид /копие от документ доказващ инвалидност/ 

□ Ловно куче  /копие на ловен билет, заверен за съответната година/ 

□ Кастрирано куче /служебна бележка от вет. лекар, извършил или удостоверил 

кастрацията/ 

□ Куче, използвано от БЧК  

□ Служебни кучета на организации на бюджетна издръжка 

□ Кучета използвани за опитни цели 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

   Декларатор:...................... 

   ............................2012   г.   
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Образец2 

 

 

 

 

                                

 Д Е К Л А Р А Ц И Я 

             за освобождаване от такса за притежаване на куче 

              / по чл. 117 от Закона за местни данъци и такси/ 

 

 

От…………………………………………………………………………………………….... 

/собствено, бащино и фамилно име/ 

 

ЕГН............................................................. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

 в качеството си на собственик, на  куче придобито на ..............................................година., 

 декларирам наличие на следните основания за освобождаване от такса: 

□ смърт на кучето 

□ изгубване на кучето 

□ настаняване в приют за кучета 

□ смяна на собственика 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

   Декларатор:...................... 

   ............................2012   г.                              

          

     

 


