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Раздел І 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1. Наредбата регламентира реда и условията за притежаване и развъждане на 

домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Самуил. 

 

 

 

Раздел ІІ 
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО 

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ 

 

Чл.2./1/ Животните се отглеждат и използват по начин, който съответства на тяхното 

развитие и предназначение и е съобразен с физиологичните нужди и биологични 

особености. 

           /2/Манипулации и хирургически интервенции които причиняват или могат да 

причинят значителни болки на животните, се извършват след поставяне на упойка. 

           /3/Минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане, 

използване, продажба, кл ане и умъртвяване на различни видове животнисе уреждат с 

наредби на Министъра на земеделието и горите. 

Чл. 3. Собствениците и гледачите на животни, както и управляващите на животновъдни 

обекти са длъжни: 

1. да се грижат за животните и да не ги изоставят; 

2. да  осигурят място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му; 

3. да  осигурят необходимото пространство, свобода на движение; 

4. да  осигурят достатъчно количество храна и вода; 

5. да  създадат свободен достъп до местата за хранене и поене; 

6. да  създадат подходящ микроклимат; 

7. да  осигурят редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно 

лечение при заболяване или нараняване; 

8. да  осигурят подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не 

позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между 

животните; 

9. да  предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните; 

10.гледачите на животни проверяват най-малко един път дневно състоянието им. 

 

Чл.4. Забранява се: 

         1.причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на 

животните в случаите посочени в чл.158 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност; 

          2.използването на животни за боеве или представления водещи до болка, 

нараняване, увреждане или смърт на животното; 

          3. насъскването на животни едно срещу друго; 

          4. дресурата на животни по друг начин, който им причинява болка или страдание; 

          5. подлагането на животни на натоварвания, които не са изразени с анатомично – 

физиологичните им възможности; 



          6. завръзването на животни по начин, който им причинява болка и страдание или 

нараняване; 

          7. отглеждането на животни при постоянна тъмнина и постоянно вързани; 

          8. разхождането по улиците на диви животни, с цел представления или търговия; 

          9.извършването на ветеринарномедицински манипулации и прилагането на ВМП  

от лица без необходимата квалификация ; 

         10. прилагането на упойващи вещества или вещества, които увреждат здравето на 

животните, с изключение на случаите, които са медицинскооправдани или на 

манипулации в рамките на разрешен опит; 

          11.употребата на стимулиращи средства за животни с цел повишаване на 

спортните резултати; 

          12.естественото или изкуствено осеменяване, което води до или създава опасност 

за увреждане здравето на животните; 

          13.намеса в процеса на раждане чрез прилагане на манипулации,които са 

несъвместни с ветеринарномедицинската наука и практика; 

           14.храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции или храни 

неподходящи за вида, възрастта и здравословното състояние; 

           15.настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или 

животни от един и същ вид, когато това може да породи агресивност; 

           16.амплутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни; 

           17. извършването на следните манипулации без упойка: 

           а\.амплутация на опашката на агнета, ярета, прасета, телета и кучета над 7 дневна 

възраст; 

           б\отстраняване на допълнителните пръсти на кучета над 8 дневна възраст; 

          в\ обезроготяване на телета под 8 седмична възраст при имунизация или 

екстирпация по оперативен начин; 

           г\  обезроготяване на телета над 8 седмична възраст; 

          д\   кастриране на прасета над двуседмична възраст; 

          е\   кастриране на телета над 4 седмична възраст; 

          ж\  кастриране на агнета и зайци над 8 седмична възраст; 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ ІІІ 
 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ И КУЧЕТА ЗА 

СЛУЖИБНИ, ЛОВНИ И ДРУГИ ЦЕЛИ 
 

 

Глава І 
 

Придобиване 
  

Чл.5/1/ Придобиването на животно-домашен любимец се удостоверява: 

1. с договор за покупко-продажба от специализиран търговски обект, респективно 

лицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически или юридически лица; 

2. с договор за дарение от лицензиран развъждач , приют, изолатор, други 

физически или юридически лица; 

3. с набора от митнически документи при внос от чужбина; 

4.  посредством регистрационните документи при прибиране на безстопанствено 

животно от улицата. 

/2/Според притежаването и начина на отглеждане, кучетата се разглеждат в 

Наредбата, като: 

1. регистрирани – собственост на физически и юридически лица, организации и 

други, записани в регистрите по установен ред; 

2. безстопанствени и скитащи – нерегистрирани по реда на настоящата Наредба; 

3. регистрирани,но свободно пуснати от собствениците им. 

  Собствениците на кучетата носят пълна отговорност за техните действия и нанесени от 

тях вреди. 

Чл.6.(изм. и доп. с Решение №36.753 по Протокол №36/19.07.2018 г.)  Не се разрешава 

продажба на животни на лица под 18-годишна възраст  без съгласието на 

родител/настойник.  

 

Глава ІІ 
 

Регистрация 
 

Чл.7./1/ Собствениците на кучета ги представят налицензиран ветеринарен лекар , който 

упражнява ветеринарномедицинска практика, издаване на паспорт, ваксинация и 

обезпаразитяване. 

          1. при навършване на 4 – месечна възраст или 7 – дневен срок от пребиваване на 

куче над тая възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като 

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

         2. при регистрация на кучето ветеринарния лекар поставя ушна марка или 

микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на 

админстративно – териториалните и териториалните единици на населеното място и 

индивидуален номер на животното; 

   3.при регистрация на кучета, които имат ветеринарномедицински паспорт със 

снимка на животното и отбелязани медицински мероприятия от ветеринарен лекар, 

номерът  на получения медальон се вписва в паспорта от длъжностното лице. 

   4.срокът за издаване на паспорт е 14 дни и започва да тече от деня, когато кучето 

навърши 6 седмична възраст, или от датата на придобиване, ако придобива куче над 

6 седмици. 



      /2/ Ветеринарният лекар изпраща ежеседмично данните от ветеринарномедицинския 

паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и Община Самуил. 

      /3/ В общинска администрация се поддържат регистри на домашните кучета и 

техните собственици с ЕГН , вид и порода на притежаваното от тях куче и неговите 

индивидуални и идентификационни данни. 

      /4/ Информацията в регистрите се попълва въз основа на подадени от РВМС  и 

лицензирани ветеринарни лекари  данни за регистрираните при тях кучета по служебен 

ред, които се актуализират на всяко тримесечие. 

      /5/ Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринаромедицинския 

паспорт и манипулациите, поставяне на татуировки или микрочипове. 

          Чл.8. /1/( измемено  с Решение №45.694  по Протокол № 45 / 30.08.2007  г. на ОбС-Самуил)Собственника 

регистрира чрез декларация по Приложение №1, че притежава куче в общинска администрация, 

Като ежегодно заплаща такса съгласно закона за за местните данъци и такси. 

 

      /2/( изм. и доп. с Решение №36.753 по Протокол №36/19.07.2018 г.) Освобождават се от такса 

собствениците на: 

                    1. кучета на лица с увреждания; 

                    2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

                    3. кучета, използвани за опитни цели; 

                    4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 

                    5. кастрирани кучета; 

                    6.  кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, 

които се отглеждат в регистриран животновъден обект. 

 

Глава ІІІ 

Правила за отглеждане и развъждане 
 

Чл.9. Правила за отглеждане и развъждане на животни домашни любимци. 

Всеки собственик е длъжен: 
1. да осигури поведение на домашния любимец, без опасност за живота и здравето 

на гражданите; 

2. да отглежда домашния любимец по условия и по начин, които не  формират 

агресивно поведение; 

3. да не допуска в непосредствена близост животни притежаващи естествена 

непридобита нетърпимост едно към друго; 

Чл.10. Забранява се отглеждането на животни домашни любимци: 

1. на открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост; 

2. в откритите части на сградите в режим на етажна собственост; 

Чл.11. /1/При отглеждането на кучета на открито задължително се осигурява 

колиба, която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено в нея 

без затруднение и да ляга в цялата си  дължина. Ако движението но кучето е 

ограничено от клетка с ограден вътрешен двор размерите на ограденото 

пространство е задължително: 

1.за кучета с дължина до 50 см – 6 кв.м. 

2.за кучета с дължина над 50 см – 9 кв.м. 

      И в двата случая късата страна на ограденото пространство не трябва да е по-малка 

от две дължини от кучето или 2м. 

               /2/ За всяко друго допълнително куче, държано в същото оградено 

пространство, се осигурява допълнителна подова повърхност, съгласно горните 

изисквания. Височината на ограждението се оразмерява така, че изправеното куче да 

достига горното ограничение с предните лапи или да не е по-малко от: 

 



              1.за кучета с дължина до 50 см –1,6 м. 

              2.за кучета с дължина над 50 см - 2м. 

Чл.12. Собствениците на животни домашни любимци, които ги отглеждат за 

размножаване са длъжни: 

1. да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им 

характеристики и да не допускат застрашаване на здравето на потомството или 

майката; 

2. да не  допускат естествено или изкуствено заплождане, което създава опасност 

за увреждане здравето на животно; 

3. да  осигурят оптимални условия за физическото и психическото състояние, 

специфични за вида и породата, при раждане и отглеждане на породи; 

4. да осигурят на отгледаните новородени животни домашни любимци дом и 

стопанин след навършване на специфичната възраст за отделяне  от родителите; 

5. при отглеждане на новородените да не  извършват действия насочени към 

развитие или повишаване на природно заложеното ниво на агресивност  към  

нападение. 

6. да предадат в общинския изолатор или приют за животни , на които не са 

осигурени дом и собственост. 

Чл.13 Собственикът е длъжен : 

/1/ При присъствие на животно домашен любимец на обществено място : 

      1. да не оставя животното домашен любимец без надзор    и да осигурява 

постоянен и непосредствен контрол върху поведението му, като предприема мерки 

също за да не създават опасност за хора или други животни; 

      2. да не допуска контакт с потенциално болно, опасно животно домашен 

любимец с други животни и хора; 

      3. да не използва животното домашен любимец за комерсиални цели, 

фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на животни и др.; 

       4. да носи винаги със себе си регистрационните документи – 

ветеринарномедицински паспорт за бозайниците, а за кучетата идентификационен 

номер и да го представят при проверка на общинските и ветеринарномедицинските 

органи; 

        5. да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец ; 

        6.да предприеме мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на 

животните. 

      /2/  Да спазва забраната при  разхождането на животни: 

1. по територията на детски градини ,училища, здравни заведения и детски 

площадки; 

                  2.   по територията на паркове и градини за времето от 8 ч. до 18 ч. ; 

                  3.  тази забрана не се отнася за местата, специално определени за разходка със 

заповед на Кмета на Общината при спазване изискванията за осигуряване безопасността 

на гражданите . 

         /3/  Да се съобразява със следните правила: 

       1. да води кучето винаги и навсякъде само по повод и с намордник, ако е агресивно. 

       2. да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни  освен в условията на 

неизбежна самоотбрана. 

      3. при пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето с повод 

наморник или в транспортен кафез. 

4.   при воденето им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, 

анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат 

застрашаване на тяхното здраве. 

5. ежегодно да представя кучето за ваксинация. 



6. когато го отглеждат в затворени помещения, ежедневно да му осигурява подслон, 

свобода на движение и ежедневна разходка. 

/4/ Кучета – пазачи във вилни зони,предприятия, паркинги да не се пускат на 

свобода, а ако това е необходимо да се спазват изискванията на горепосочените 

алинеи. 

     /5/ На лица под 14 години не се разрешава да водят кучета  от агресивни породи на 

обществени места. 

Чл.14. Забранява се: 

    /1/ Извършването на следните хирургически интервенции на животни компаньони: 

     а) рязане на опашка; 

     б) рязане на уши; 

     в) изрязване на гласни струни; 

     г) отстраняване на нокти и зъби; 

     д)отглеждането и развъждането на животни и компаньони за добив на месо и кожи от 

тях; 

     е) извеждането на кучета без повод, а на агресивните кучета с наморник; 

    ж)  Разхождане на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със 

знаци; 

   /2/ Интервенциите по ал.1, подточки а\, б\, в\,г\, се допускат по изключение по 

преценка на ветеринарния лекар. 

Чл.15/1/. Собствениците на обекти, в които се отглеждат, развъждат и предлагат 

животни компаньони с цел търговия, на пансиони, изолатори и приют за животни ги 

регистрира по реда на чл. 137 от ЗВМД, като към заявлеието прилагат и удостоверение 

за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните. 

      /2/ изискванията към обектите по ал.1 се уреждат с Наредба от Министъра на 

земеделието и горите. 

 

 

Глава ІV 
 

Регистриране на популацията на безстопанствените и скитащи кучета 
 

   Чл.16. (1) Кметът на общината и кметевете по населени места организират улавянето 

на безстопанствените и скитащи кучета и настаняването им в изградения приют, където 

се извършва комплексна ветеринаромедицинска обработка, регламентирана в 

Правилника за работа на приюта.  

 

        (2) Броят на безстопанствените и скитащи кучета, извън населените места, без 

татуировка и микрочип да се регулира от местните  ловни дружинки. 

        (3) Овчарските кучета да се регулират до два броя със спъвачка за стадо. 

   Чл. 17. Гражданите, които познаят кучето си, го получават след като представят 

талона за регистрация, имунизационен паспорт и след заплащане на на сума покриваща 

разходите по неговото транспортиране и отглеждане в изолатора са както следва: 

          а) за залавяне и транспортиране до изолатора – 10 лв.; 

          б) за престой и отглеждане до 24 часа – 5.00 лв.; 

          в) за престой и отглеждане над 24 часа – 4.00 лв./ден; 

      Чл.18. Кучета, ухапали или наранили човек или животно, се отвежда веднага в 

приют, където го преглежда обстойно ветеринарен лекар. 

 

 

 



Глава V 
 

Опазване на околната среда 

 

Чл.19. (1) Труповете на умрели животни домашни любимци и животните в търговските 

обекти се обезвреждат чрез унищожаване или преработване в екарисажи или 

утилизационни цехове при технологичен режим, гарантираща пълната безвредност  на 

крайния продукт съгласно ЗВМД.  

            (2) В районите, необхванати от екарисажите, обезвреждането на животинските 

трупове и другите отпадъци от животински произход се извършва на места определени 

от Кмета на Община Самуил и кметовете на кметствата в съответствие чл.5, ал.2,т. в) от 

Наредба №.23 за профилактика и борба с болестта “бяс”. 

             (3) Разходите за събирането на трупове, загробването и обезвреждането на 

околната среда (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезодерация) са за сметка на 

Община Самуил. 

 

 

Глава VІ 

Контрол и санкции 

 

Чл. 20. (1) (изм. и доп. с Решение №36.753 по Протокол №36/19.07.2018 г.)  Кмета на 

общината или упълномощени от него лица и кметовете на кметства упражняват контрол 

за спазване изискванията по чл.178 от  ЗВМД , заложени в Наредбата за придобиване, 

притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Община Самуил. 

             (2)(изм. и доп. с Решение №36.753 по Протокол №36/19.07.2018 г.)  
Установяването на нарушения, издаването и обжалването на Наказателните 

постановления се извършва по реда  на ЗАНН. 

 

Чл.21.(изм. и доп. с Решение №36.753 по Протокол №36/19.07.2018 г.) Който не 

изпълнява  задълженията  си  по  тази Наредба  се наказва съгласно административно-

наказателните разпоредби на ЗВМД и ЗЗЖ. 

Заключителни разпоредби 

 §  1      За неуредени въпроси в Наредбата се прилага ЗВМД и ППЗВМД . 

 § 2   Клаузите посочени в ЗВМД обнародван в ДВ бр.87 от 01.11.2005 г.включени в 

настоящата Наредба влизат в сила съгласно срок  от посочените в ЗВМД. 

§   3    Настоящата Наредба е приета с Решение №368 по Протокол №25 от 31.01.2006 г. 

на ОбС – Самуил и влиза в сила след обявяването и в таблото за съобщения на 

Общинския съвет / в седем дневен срок от датата на провеждането на съответното 

заседание/ в партерния етаж в сградата на общинската администрация по реда на чл.8 

ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

§  4 Наредбата е изменена и допълнена с Решение №694 по Протокол №45 от 30.08.2007 

г. на ОбС – Самуил; изменена и допълнена с Решение №36.753 по Протокол №36 от 

19.07.2018 г. на ОбС – Самуил. 

§    5   Всички промени в настоящата наредба влизат в сила по реда на на § 3. 

 

 

 

                                   Председател на ОбС – Самуил:                                                                                                                

 /инж. Ихсан Исмаилов/ 

 



 


