
ПРОЕКТ ! 

 

НАРЕДБА 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ 

ЛЮБИМЦИ/ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПЪРВОМАЙ 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Настоящата Наредба регламентира: 

1. редът и изискванията за придобиване, регистриране, притежаване, отглеждане на 

кучетата на територията на община Първомай 

2. задълженията на собствениците на домашни любимци – кучета и котки; 

3. мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки на 

територията на община Първомай; 

4. контрола, глобите и санкциите за нарушаване на заложените в наредбата правила и 

норми. 

5. урежда реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Първомай, съгласно мерките предвидени в „Програма за овладяване 

на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай”. 

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага по отношение на: 

1. Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета и котки; 

2. Собственици, наематели и ползватели на имоти, жилища и /или сгради на 

територията на община Първомай; 

3. Всички лица, които живеят постоянно или пребивават временно на територията 

на община Първомай. 

4. Практикуващи ветеринарни лекари на територията на община Първомай. 

5. Лицата, декларирали, че ще полагат грижи за върнати по места безстопанствени 

кучета. 

(2) Разпоредбите на тази наредба не се отнасят за кучета на Министерство на 

отбраната (МО), Министерство на вътрешните работи (МВР) и на други организации на 

бюджетна издръжка, използващи специални кучета. 

Чл. 3. Според начина на отглеждане и предназначението им, животните се 

класифицират на: 

1. Регистрирани - собственост на физически и юридически лица, организации, 

учреждения и други, и са записани в  регистрите на Общината. 

2. Нерегистрирани - собственост на обитателя на жилището, организацията или 

учреждението, в което домуват, но  са без регистрация. 

3. Безнадзорни - когато са с определен собственик и са без или с регистрация, но се 

движат свободно без  придружител. 

4. Безстопанствени - когато са без собственик и са без или с регистрация и са 

свободно движещи се. 

Чл. 4. Собствениците на кучета и лицата, декларирали, че ще полагат грижи за 

върнати по места безстопанствени кучета,  носят гражданска и административно-наказателна 

отговорност за действията или бездействията на стопанисваните от тях кучета. 

 



РАЗДЕЛ ІІ 

ПРИДОБИВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

НА КУЧЕТА – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 

Чл. 5. Придобиването на куче се удостоверява: 

1. С договор за покупко-продажба или за дарение от търговски обект, развъдник, 

приют, пансион, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност 

(ЗВМД) или от други физически и юридически лица, в това число и по наследство; 

2. Със сертификат и ветеринарномедицински паспорт - внос от трета страна, а при 

придобиване от държава членка на Европейския съюз с ветеринарномедицински паспорт; 

3. Посредством регистрационните документи – ветеринарномедицински паспорт с 

вписана идентификация в Интегрирана информационна система; 

4. Документ за придобиване/осиновяване на куче от приют за безстопанствени 

кучета; 

5. Посредством регистрационните документи по чл. 174 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност при придобиване на безстопанствено куче от улицата. 

Чл. 6. Не се разрешава продажба или дарение на куче на лица под 18–годишна 

възраст без съгласието на родител/настойник. 

Чл. 7. (1) Регистрацията на кучета е двустепенна, като включва ветеринарна и 

административна регистрация и се извършва по реда, определен в Закона за защита на 

животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.  

(2) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на 

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); 

2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта 

бяс. 

(3) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна 

възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал.2 за първоначално поставяне на ваксина 

срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца 

след предходната. 

(4) Ветеринарният лекар по ал.2 изпраща ежемесечно по електронен път или на 

хартиен носител в ОДБХ и в Община Първомай 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) Дейностите по ал.2-4 за служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка 

се извършват от ветеринарни лекари в съответното ведомствено ветеринарномедицинско 

звено и в съответствие с ЗВМД.  

Чл. 8. (1) За регистрацията по чл.7, ал.2 се въвежда следната информация в базата 

данни от ветеринарния лекар, извършващ вписването: 

1. име на страната на произход на кучето; 

2. име, пол, цвят и порода; 

3. дата и място (адрес) на раждане на кучето; 

4. адрес, име на собственика; 

5. данни на ветеринарния лекар, поставил чипа; 

6. датата на поставяне на чипа или татуировката; 

7. извършени ветеринарномедицински манипулации; 

8. кастрация на кучето. 



(2) Данните по ал.1 се въвеждат от ветеринарния лекар, поставил чипа или 

татуировката. 

(3) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето 

собственикът уведомява ветеринарния лекар, регистрирал кучето. 

(4) Когато чипът или татуировката е поставен от ветеринарен лекар, който няма 

достъп до базата данни, той попълва данните на хартиен носител и ги предава в Община 

Първомай. 

Чл. 9. (1) В тримесечен срок от датата на придобиване на кучето, собственикът е 

длъжен да подаде Декларация по образец (Приложение №1) за първоначално регистриране на 

куче в Община Първомай, окомплектована със следните документи: 

1. Ветеринарномедицински паспорт на кучето; 

2. Документ, удостоверяващ целта за ползването на животното, издаден от 

специализирани институции (ТЕЛК, БЧК, БАБХ и др.) – когато е приложимо; 

 (2) Подаването на окомплектованите документи по ал.1 се извършва в звено „Местни 

данъци и такси” при Община Първомай. 

(3) Окомплектованите документи по ал.1 могат да се подадат и чрез кметствата в 

населените места на територията на община Първомай. В тези случаи, документите се 

предават служебно от длъжностните лица в 14-дневен срок в звено „Местни данъци и такси” 

при Община Първомай за вписване на животното в регистъра по ал.4. 

(4) Община Първомай създава и поддържа електронен регистър на регистрираните 

кучета за територията общината. 

Чл. 10. Не се заплаща такса за „притежаване на куче” в следните случаи:  

1. кучета на лица 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 (БЧК); 

5. кастрирани кучета – удостоверено чрез вписване от ветеринарен лекар във 

ветеринарномедицинския паспорт на кучето; 

6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се 

отглеждат в регистриран животновъден обект - удостоверено от собственика с представяне       на 

документ, издаден от БАБХ; 

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 регистрацията. 

Чл. 11. Приходите от събраните такси и глоби по настоящата наредба постъпват в 

бюджета на Община Първомай и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на 

безстопанствените кучета. 

Чл. 12. Регистрацията по чл.9 е задължителна, независимо дали за животното се 

заплаща „такса притежаване на куче” или е освободено от същата в случаите, упоменати в 

чл.10 от настоящата Наредба. 

Чл. 13. (1) Всеки собственик, декларирал притежание на куче, е длъжен в срок до 31 

март на съответната календарна година да заплати „такса притежаване на куче”, освен в 

случаите по чл.10.  

(2) За придобито куче след 31 март, собственикът е длъжен да заплати определената 

такса в едномесечен срок от датата на придобиване. 



(3) За кучета, придобити през текущата година, се дължи такса в размер на една 

дванадесета (1/12) от годишния й размер за всеки месец, считано от месеца, следващ месеца на 

придобиване до края на календарната година. 

Чл. 14. (1) Всеки собственик има право да регистрира не повече от три броя животни 

на свое име, освен ако не е развъдник, приют, пансион, регистрирани по чл.137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) 

(2) При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при промяна 

на населеното място, в което ще се отглежда животното извън територията на община 

Първомай, собственикът е длъжен в едномесечен срок от настъпване на събитието да уведоми 

писмено със Заявление по образец (Приложение №2) звено „Местни данъци и такси” при 

Община Първомай, с цел неактуалната регистрация да бъде закрита и архивирана.  
(3) Към Заявлението по ал.2 се прилага квитанция за заплатена такса съгласно Закона 

за местните данъци и такси и в размер съгласно Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, с която се удостоверява, 

че за животното, чиято регистрация ще се закрие, са заплатени всички дължими такси. 

(4) Когато промяна на адреса и/или населеното място е за куче, което е регистрирано 

на територията на община Първомай и променените адрес и/или населено място също са на 

територията на общината, собственикът подава Заявление по образец (Приложение №2.1) в 

звено „Местни данъци и такси” при Община Първомай за картотекиране на кучето по новия 

адрес. В случай, че вече е заплатена годишна такса за притежаване на кучето по стария му 

адрес, обстоятелството се отразява в забележка в регистъра и на собственика се издава нов 

документ за регистрация на кучето. 

(5) Заявленията по ал.2, ведно с квитанцията по ал.3 и по ал.4, могат да се подадат и 

чрез кметствата в населените места на територията на община Първомай. В тези случаи, 

документите се предават служебно от длъжностните лица в 14-дневен срок в звено „Местни 

данъци и такси” при Община Първомай за извършване на предвидените действия. 

Чл. 15. (1) Физически и юридически лица, които желаят да отглеждат кучета с цел 

развъждане или предлагат домашни любимци с цел търговия, пансиони за кучета, хотели или 

училища за кучета, задължително извършват регистрация съгласно изискванията на ЗВМД. 

Към документите за регистрация се прилага удостоверение за завършен курс по защита и 

хуманно отношение към животните. 

(2) Изискванията към обектите по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на 

земеделието, храните и горите. 

РАЗДЕЛ III 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОПАНИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И КОТКИ – 

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 

Чл. 16. Собствениците на домашни любимци са длъжни да се отнасят към животните 

с грижата на добрия стопанин и да ги отглеждат и използват по начин, съответстващ на 

тяхното развитие и предназначение, съобразен с физиологичните и поведенческите им 

особености, екологичните и законови изисквания. 

Чл. 17. (1) Собствениците на кучета и котки - домашни любимци са длъжни: 

1. Да се грижат за тях и да не ги изоставят; 

2. Да осигурят необходимото количество храна и вода в зависимост от вида и 

потребностите на животното, да им осигурят свободен достъп до мястото за хранене и поене;  

3. Да осигурят на всяко животно в зависимост от вида и потребностите му подходящо 

място за обитаване, добри условия, необходимото пространство и свобода на движение; 

4. Да ги предпазват от болка и страдание; 

5. Да осигурят редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и 

незабавно лечение при заболяване или нараняване; 

6. Да предприемат всички мерки за предотвратяване бягството на животните,както и 



да не допускат животното да навлиза в чужда собственост или движението му само на 

обществени места; 

7. Да предприемат мерки и да предотвратят всяка проява на агресия на кучето; 

8. Да отглежда кучето при условия и по начин, които не формират агресивно 

поведение; 

9. Да изолират съмнително болните от болестта бяс животни в затворено помещение 

и  да уведомяват ветеринарномедицинската служба в населеното място; 

10. Да запазват трупа и незабавно да уведомяват ветеринарномедицинската служба в 

населеното място при смърт на куче, за която има съмнение, че е причинена от болестта бяс; 

11. Да не нарушават чрез поведението на кучето си спокойствието и хигиенните 

условия на членовете на етажната собственост, собствениците или ползвателите на гранични 

имоти или такива в съседство; 

12. Да осигури безопасността на хората, преминаващи покрай неговото дворно 

пространство, като изгради ограда с достатъчна плътност и височина, непозволяваща контакт 

с кучето; 

13. Да избягва нежеланото размножаване на животното чрез кастрация или изолация 

през размножителния период; 

14. Да осигури на домашния любимец 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, в случай, че по обективни 

причини не може да го отглежда; 

15. Да регистрира притежаваните от него кучета при условията на настоящата 

наредба и всяка година да заплаща „Такса притежание на куче”, освен ако същото не попада в 

обхвата на чл.10 на същата; 

16. Да подаде информация по предвидения в чл.14 ред, в едномесечен срок при смяна 

на собствеността, кражба, изгубване или промяна на населеното място, в което ще се отглежда 

декларираното куче. 

(2) Изключения по ал.1, т.6 се допуска за кучета - пазачи на стада, ловни, 

следотърсачи, планински спасители и водачи на лица с увреждания, по ред, определен от 

Българската агенция по безопасност на храните. 

 (3) Собственикът е длъжен  да изиска писмено съгласие: 

1. от съседите по етаж и тези живеещи на съседни по един етаж при етажна 

собственост - при отглеждане на повече от две кучета на един адрес; 

2. от собствениците на съседни поземлени имоти при ниско и средно етажно 

жилищно застрояване и обществени сгради - при отглеждане на повече от три кучета на един 

адрес. 

(4) Собствениците на кучета ги регистрират задължително в книгата на собствениците 

на етажната собственост. 

Чл. 18. (1) Необходима площ и условия за отглеждане на домашни любимци – кучета 

и котки спрямо породата и размера на животното: 

1. За куче от малка порода до 10 кг - 6 кв.м.; 

2. За куче за средна порода до 25 кг - минимум 8 кв.м.; 

3. За куче за голяма порода над 25 кг - минимум 10 кв.м.; 

4. За котка - минимум 6 кв.м. 

(2) Необходимата площ по ал.1 се изчислява като обща площ с хората, живеещи в 

жилището. 

(3) За кучетата, които се отглеждат на открито, собственикът е длъжен да осигури 

подслон или къщичка за защита при неблагоприятни метеорологични условия. 

(4) За кучета, които се отглеждат предимно вързани, собственикът е длъжен да 

осигури поне 5 метра синджир (въже) за свободно движение, както и да им осигурят 

ежедневна  разходка. 



Чл. 19. (1) Забранява се: 

1. извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци: 

а) рязане на опашка; 

б) рязане на уши; 

в) изрязване на гласни струни; 

г) отстраняване на нокти и зъби;  

2. Отглеждането и развъждането на домашни любимци за добив на месо и кожи от 

тях; 

3. Извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник; 

4. Разхождане на кучета на места, обозначени със забранителни знаци, на обществени 

места, предназначени за отдих на гражданите, за спортна и лечебна дейност, паркове, детски и 

спортни площадки, на територията на учебни (училища, ясли детски градини) и здравни 

заведения, гробищни паркове.  

5. Проявата на нехуманно отношение към животните; 

6. Проявата на жестокост към животните; 

7. Лица под 14-годишна възраст да водят кучета от големи породи без придружител; 

8. Воденето на агресивни кучета на обществени места; 

9. Влизането с домашни любимци (кучета и котки) в търговски обекти, заведения за 

обществено хранене, детски, здравни, учебни заведения, други обществени сгради, 

учреждения и на места, обозначени от общината със забранителни знаци;  

10. Свободно превозване на кучета в обществения транспорт, превозващ пътници. 

При пътуване със средствата на обществения транспорт стопанинът да води кучето на къс 

повод и с намордник или в транспортен кафез;  

11. Свободното пускане на кучета от средни и едри породи извън обозначените за 

целта места, определени със заповед на Кмета на Община Първомай; 

12. Отглеждане на кучета и котки - домашни любимци в мазета, избени или тавански 

помещения, гаражи, около или в прилежащи части на сгради в режим на етажна собственост 

или на тераси, балкони и места за обществено ползване; 

13.  Отглеждането на кучета за стопански цели в рамките на територията на 

населеното място, без терените, отредени за производствени нужди, при които няма в 

съседство жилищни сгради; 

14. Организирането на борби с кучета; 

15. Умишленото провокиране от стопаните на кучета, водещо животните до агресия 

или до поведение, нарушаващо спокойствието и безопасността на други животни и хора по 

време на разходка или в жилищни сгради в режим на етажна собственост; 

16. Ловенето и избиването на кучета, както и измъчването им по какъвто и да е 

начин; 

 (2) Интервенциите по ал.1, т.1 се допускат по изключение по преценка на 

ветеринарен лекар и в съответствие с разпоредбите на ЗВМД. 

(3) Ограниченията по ал.1, т. 4 и т.9-10 не се отнася за кучета – асистенти (водачи на 

хора с увреждания) и служебните кучета на организациите на бюджетна издръжка; 

(4) Изключения по ал.1, т.9 се допуска за обекти с указателна табела, че е позволено 

влизането с домашни любимци (кучета и котки). 

Чл. 20. При извеждане на кучетата на разходка, стопаните задължително носят 

ветеринарномедицинския паспорт с отразени актуална ваксинация, вътрешно и външно 

обезпаразитяване и са длъжни да го покажат на контролните органи при проверка. 

Чл. 21. За кучета, за които има съмнение, че са носители на заразни или 

застрашаващи сигурността на хората болести, се подава сигнал до ОДБХ, които от своя страна 

извършват проверка по реда на ЗЗЖ и ЗВМД. 

Чл. 22. Кучетата, регистрирани съгласно чл.7, ал.2, независимо от техния пол 

подлежат на кастрация, ваксинация за бяс, обезпаразитяване и други процедури (при 

необходимост) от ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във  

ветеринарномедицинско заведение. 



Чл. 23. (1) Кучетата, регистрирани съгласно чл.7, ал.2 на обществени места 

задължително се извеждат на повод, кучета с тегло над 20 кг. - на неразтеглив повод до 1,5 м., 

а агресивните кучета - на неразтеглив повод до 1,5 м. и с намордник. 

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

(3) Поводът и намордникът не са задължителни на местата за разхождане на кучета - 

домашни любимци, определени със заповед на Кмета на Община Първомай. 

Чл. 24. 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. 

РАЗДЕЛ IV 

ПРИСЪСТВИЕ НА КУЧЕ – ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ НА ОБЩЕСТВЕНИ 

МЕСТА 

Чл. 25. (1) На обществени места собственикът на куче - домашен любимец е длъжен: 

1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето - домашен 

любимец 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 и бой с кучета и други животни. 

5. Да вземат мерки животните да не замърсяват обществените места, като почистват 

мястото след дефекация. 

Чл. 26. (1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета - домашни любимци: 

1. На територията на детски градини, ясли и училища; 

2. На територията на здравни заведения; 

3. На територията на обособени детски и спортни площадки; 

4. На територията на градските паркове и градини, или определени части от тях, 

които                 не са определени със заповед на кмет за разхождане на кучета - домашни любимци; 

5. На места, обозначени от Общината със забранителни знаци. 

6. В търговските обекти, заведения за обществено хранене, обществени сгради и 

учреждения, с изключение на кучета - водачи, придружаващи хора с увреждания и служебни 

кучета на МО и МВР.  

(2) Разрешено е преминаването на кучета - домашни любимци през градските паркове 

и градини, които не са определени със заповед на кмета на Община Първомай, при спазване 

изискванията на чл.12 и чл.23 ал.1 от настоящата наредба. 

Чл. 27. (1) Собственикът на куче - домашен любимец е длъжен да разхожда кучето си 

на повод. Кучета с тегло над 20 кг. се разхождат на неразтеглив повод до 1,5 м., а агресивните 

кучета и с намордник.. 

(2) От намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора. 

(3)  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. От намордник при пътуване в градския транспорт са освободени кучета – 

по ал.2. 

Чл. 28. (1) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 

години, не трябва да оставят детето без надзор при разхождане на куче – домашен любимец 

над 10 кг. на обществени места. 

(2) Когато лицата по ал.1 не могат да упражнят надзор върху деца под 14 години, за 



които полагат грижи са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно лице в случаи на 

разхождане на куче - домашен любимец над 10 кг. на обществени места. 

РАЗДЕЛ V 

МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА  

КУЧЕ - ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ 

Чл. 29. (1) При подаден писмен сигнал за случай на нападение срещу човек или друго 

животно от куче – домашен любимец с известен собственик и/или адрес на отглеждане, се 

извършва проверка на място и се съставя констативен протокол от комисия, която процедира 

съгласно изискванията на ЗЗЖ и ЗВМД. 

(2)  Кучета ухапали или наранили човек или животно се отвеждат незабавно от 

собственика при практикуващ ветеринарен лекар, където се изолират и преглеждат. 

(3)  Кучетата, за които се установи по надлежния ред, че са с агресивно поведение, се 

подлагат на евтаназия, съгласно чл.179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Чл. 30. (1) 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. 

(2) Изземването по предходната алинея се извършва въз основа на констативен 

протокол с акт за изземване, съставен от длъжностни лица при Община Първомай в 

присъствието на служител на ОДБХ и представител на неправителствена организация за 

защита на животните. 

РАЗДЕЛ VI 

МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

Чл. 31. (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 

до 1 март внася отчет за нейното изпълнение пред изпълнителния директор  на „Българска 

агенция по безопасност на храните”. 

Чл. 32. (1) Овладяването на популацията от безстопанствени кучета на територията на 

община Първомай се осъществява чрез блокиране на раждаемостта, посредством настаняване 

в приют, кастрация, обезпаразитяване, ваксинация, маркировка и регистрация. 

 (2) Кучетата по ал.1 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги 

отглеждат като компаньони, и се регистрират по чл.174 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.  

(3) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2, се настаняват в приюти, или ако не са 

агресивни се връщат по местата, от които са взети.  

(4) 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.  

(5) След блокиране на раждаемостта на безстопанствените кучета, те се настаняват 

поетапно в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно отглеждане. 

(6) Нерегистрирани кучета или без един от реквизитите като: нашийник (нагръдник), 

обозначителен знак за регистрация, повод, или оставени да се движат свободно в градска 

среда без надзор, се считат за безстопанствени и за тях се прилага реда на ал.1-5. 

Чл. 33. Мерките и дейностите за овладяване на популацията на безстопанствени 

животни на територията на община Първомай са съобразени с нормативните изисквания на 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба №41 / 

10.12.2008г. на Министерството на земеделието и храните и други законови и подзаконови 

нормативни актове, уреждащи материята. 

Чл. 34. (1) Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се 



осъществяват от ветеринарния лекар, с когото Община Първомай има сключен договор и/или 

организациите за защита на животните, като им се осигурява не по-малко от 24 часов престой 

за възстановяване и при спазване на всички изисквания на ЗВМД и ЗЗЖ. 

(2) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по реда на ЗВМД и ЗЗЖ по 

начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със 

специфична квалификация, преминали курс по хуманно отношение към животните, като 

дейностите се ръководят и контролират от ветеринарен лекар. 

Чл. 35. Не се допуска връщането на обработени безстопанствени кучета в дворовете 

на  детски ясли и градини, училища, здравни заведения, в близост до площадки за игра на деца, 

гробищни паркове и главни пътища от републиканската пътна мрежа. 

 Чл. 36. Граждани могат да осиновяват кучета от общински приюти за  безстопанствени 

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

отглеждани в съответствие с нормативните изисквания. 

Чл. 37. (1) Лицата подписали Декларация за полагане на грижи към върнати по места 

безстопанствени животни (Приложение 3), са задължени:   

1. Да обезпаразитяват на три месеца животното; 

2. Да го реваксинират; 

3. Да заверяват ежегодно паспорта на кучето в Общинска администрация – Първомай; 

4. Да предприемат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към 

хора или животни; 

5. Да спазва условия за чистота и обществен ред. 

(2) Лицата по ал.1 носят съответната административнонаказателна отговорност. 

(3) Едно лице може да полага грижи за до 2 (две) безстопанствени животни. 

Чл. 38. В Община Първомай се поддържа регистър на кучета по чл.32, ал.3, който 

съдържа: 

1. дата и място на залавяне на животното; 

2. дата и място, на което е върнато животното; 

3. дати на обезпаразитяване, кастрация и ваксиниране срещу бяс; 

4. отговорните по надзора организация, община или лице.  

Чл. 39. (1) В случаите на увеличена популация от безстопанствени котки се прилагат 

разпоредбата на чл.31-34 от настоящата наредба. 

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

РАЗДЕЛ VI 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

Чл. 40. (1) Контролът по спазването на настоящата наредба се осъществява от 

упълномощени от Кмета на Община Първомай длъжностни лица, кметовете на населените 

места и кметски наместници, в съответствие с Глава Седма от ЗЗЖ. Нарушенията по 

наредбата се установяват с констативни протоколи и актове за установяване на 

административни нарушения, съставени от съответните длъжностни лица, кметове на 

населените места или кметски наместници. 

(2) Неправителствени организации съдействат на органите по ал.1 при осъществяване 

на контролните им правомощия 

(3) Контролните органи по ал.1 извършват проверки по постъпили писмени 

заявления, молби, жалби и сигнали за нарушения на Наредбата, подадени от държавни органи, 

физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват и разглеждат. 

(4) Сигнали за агресивни или пострадали животни се приемат и на „Зелен телефон” на 

Общината, като същите се отработват своевременно. 

(5) Длъжностните лица, осъществяващи контролът по спазването на настоящата 

наредба имат право да:  

1. Установяват самоличността на собственика на животно - домашен любимец, със 

съдействието на звено „Местни данъци и такси” при Община Първомай, Областна дирекция 



по безопасност на храните /ОДБХ/ - Пловдив и /или РУ  на МВР гр.Първомай; 

2. Извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими 

имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират 

животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота 

проверката се извършва със съдействие на органите на РУ  на МВР гр.Първомай. Проверката 

може да бъде извършена и съвместно със служители на ОДБХ – Пловдив и представители на 

неправителствени организации за защита на животните; 

3. Сезират компетентните органи на Българската агенция по безопасност на храните 

или органите на Министерството на околната среда и водите при необходимост или случаи 

извън компетентността им; 

4. Получават съдействие от органите на реда и други органи на изпълнителната власт 

за предотвратяване  на жестокост към животните; 

5. Участват в извършването на проверки по чл.170 от ЗВМД и в проверките и 

мероприятията на органите, осъществяващи държавен контрол за изпълнението на ЗЗЖ. 

(6) При констатиране на нарушения по тази Наредба, контролните органи по ал.1: 

1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници 

за отстраняването им. 

2. Съставят актове за установяване на административни нарушения. 

(7) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Първомай.  

Чл. 41. Съставянето на актовете, издаването, връчването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за 

причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни 

постановления, става по реда и в сроковете на Закона за административните нарушения и 

наказания. 

Чл. 42. (1) За нарушения по настоящата Наредба на виновните лица се налагат 

следните наказания: 

1. При установяване на всяко нерегистрирано куче, на собственика или на лицето, 

под чийто надзор се намира кучето се дава писмено предписание за извършване на 

регистрация в 30-дневен срок. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения 

срок, на собственика се глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и 

едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 

2. Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до 

освобождаване от заплащане „Такса за притежаване на куче”, се наказва с глоба в размер от 50 

до 200 лева, а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер 

от 100 до 500 лева. 

3. При неизпълнение на задълженията по чл.7, ал.4 се налага глоба в размер на 200 

лева, а при повторно извършване – в размер на 500 лева. 

4. При нарушаване на изискване по чл. 7, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, се налага глоба в размер 

на 200 лева, а ако нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се 

налага имуществена санкция от 200 до 400 лева. 

5. При неизпълнение на задълженията по чл. 17, ал. 1, т.6, т.7, т. 9, т. 11, т. 12, чл. 19, 

ал.1, т. 3, т. 4 и т. 15 и чл. 25, т. 5 се налага глоба в размер на 100 лева. 

6. За нарушение по чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 5, чл. 18, ал. 3 и ал. 4, чл. 20 се налага глоба в 

размер от 50 до 500 лева.  

7. За констатирани нарушения по чл. 62-68 от ЗЗЖ са налагат предвидените в 

посочения закон санкции. 

8. За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в 

предходните точки и непопадащи в правомощията на БАБХ, на нарушителите се съставя 

акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за 

налагане на глоба в размер от 50 до 100 лв. 

(2) За маловажни случаи по предходната алинея, установени при извършването им, 

длъжностните лица, осъществяващи контрола по спазването на настоящата наредба, могат да 



налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава 

фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и 

времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от 

контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на 

финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се 

дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори 

нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно 

разпоредбите на ЗАНН и в размерите, предвидени в настоящия член. 

(3) При повторно нарушение на разпоредбите на ал.1, т.1-2 и т.4-8, на нарушителите 

се налага глоба в двоен размер. 

(4) Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното нарушение то 

не съставлява престъпление или за него не се предвижда по-тежко наказание по друг 

нормативен акт. 

РАЗДЕЛ VII 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Животно - домашен любимец" е всяко куче или котка, което се отглежда в 

домакинството или от интерес към животното с нестопанска цел; 

2. „Безстопанствени кучета” са тези животни, родени като такива, загубени или 

изоставени от своите собственици, които нямат дом или се намират извън границите на дома 

на своя собственик и не са под контрола или под прекия надзор на собственик, както и всяко животно-

домашен любимец, гледано в незаградено пространство. 

3. „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). 

4. „Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на популацията на 

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

улиците от тях. 

5. „Блокиране на раждаемостта" е спиране възпроизводството на популацията на 

безстопанствените кучета и регистрация на домашните кучета. 

6. „Кастрация” е отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и 

тестисите на мъжките. 

7. „С цел развъждане" е размножаване на животното поне веднъж годишно. 

8. „Стопанин на домашно куче” е лицето, на чието име е извършена регистрацията 

съгласно изискванията на чл. 9, от настоящата Наредба. 

9. „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. 

10. „Идентификация на животно" е еднозначното му характеризиране по данните от 

неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни. 

11. „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. 

12. „Системно нарушение" е извършване на две или повече нарушения в 

продължение на едногодишен период. 

13. „Болка, страдание и увреждане" е причиняването на смущения в здравето 

(физическо, нервно, мозъчно и социално) на животните. Това включва причиняването на 

болест, травма и физиологичен и нервно-мозъчен дискомфорт в момента на използването на 

животното или в последствие (например след инжектиране на карциногени). 

14. „Поведенчески особености" са особеностите, свързани с проявяването на 

характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други 



видове животни. 

15. „Евтаназия" е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран 

лекарствен продукт. 

16. „Развъдник” – обект за отглеждане и развъждане на домашни любимци с цел 

търговия. 

17. „Нехуманно отношение” - За нехуманно отношение към животните се смята 

причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх. 

18.  „Жестокост” - всяко действие или бездействие, което причинява продължително 

или повтарящо се страдание на животното, или увреждане на здравето му или стрес. 

Действията са неизчерпателно изброени в чл. 151 от ЗВМД. 

РАЗДЕЛ VIII 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

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

самоуправление и местната администрация, Закона за защита на животните и Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Първомай. 

§ 3. С приемането на настоящата наредба от Общинския съвет на община Първомай се 

отменя досега действащата Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - 

домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Първомай (приета с Решение №164 от 30.11.2012г. по Протокол №16 на Общинския 

съвет на община Първомай). 

§ 4. За всички въпроси, които не са уредени с тази наредба, се прилагат разпоредбите 

на действащата нормативна уредба на Република България. 

§ 5. Настоящата наредба е приета с Решение № ………по протокол № ……… от 

…………2022г. на Общинския съвет на община Първомай и влиза в сила от датата на 

публикуването й на официалния интернет адрес на администрацията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1към чл.9 от Наредбата 

 

ДО  

ЗВЕНО „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”  

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за регистрация на куче  

 

От _____________________________________________________, ЕГН _________________, 
(име, презиме и фамилия) 

ЛК № ______________, издадена на ______________ г. от МВР _______________, с постоянен адрес  

гр./с. ________________, общ. _______________, обл. ______________, ул. ________________________  

№ ____, вх. __, ет. __, ап. __, тел.: _________________ 

Представител на _______________________________ ЕИК _________________ със седалище и адрес 

на управление _________________________________________________________________________ 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Желанието ми да бъде извършена административна регистрация на притежаваното от мен 

куче: порода __________________, име _______________, придобито на __________г., № на 

ветеринарномедицинския паспорт на кучето __________________ издаден на _____________ от 

____________________________, с поставен микрочип № ________________ на ____________г. Кучето 

ще се отглежда на адрес: ___________________________________________________________________  

2. За кучето е налице следното основание за освобождаване от такса: 

o Кучето е собственост на инвалид /прилага се копие от Решение на ТЕЛК на собственика/; 

o Кучето е служебно в организация на бюджетна издръжка; 

o Кучето се използва за опитни цели; 

o Кучето се използва от Български червен кръст; 

o Кучето е кастрирано /прилага се документ от ветеринарен лекар/; 

o Кучето придружава или охранява селскостопански животни, които се отглеждат в 

регистриран животновъден обект /прилага се документ от БАБХ/; 

o Кучето е ловно, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и 

опазване на дивеча /прилага се копие от билета за лов на собственика/; 

o Кучето е с поставен микрочип №_______________ на _____________г. 
*Отбелязването на един от гореизброените случаи е основание за освобождаване от заплащане на такса. За 

поставянето на микрочип, собственикът се освобождава само за годината, в която е поставен микрочипа. 

Прилагам следните документи: 

o Ветеринарномедицински паспорт /копие/. 

o Документ, удостоверяващ целта  за използване на кучето, издаден от специализираните 

институции (ТЕЛК, БЧК, БАБХ и др.) – когато е приложимо. 

o Декларация за запознаване със задълженията ми по настоящата Наредба и размерите на 

налаганите глоби като собственик на куче. 

o Други _______________________________________________________________________ 

 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

 

 

Дата: ……………………г.    Подпис: …………………….. 



Приложение № 1.1 към чл.9 от Наредбата 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за запознаване със задълженията по Наредбата за придобиване, притежаване и 

отглеждане на домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и котки на територията на община Първомай 

 

От _________________________________________________, ЕГН _______________, 
(име, презиме и фамилия) 

ЛК № _________________, издадена на ______________  г. от МВР __________________, с 

постоянен адрес гр./с. _________________, общ. _________________, обл. _______________, 

ул. ____________________________ № ____, вх. __, ет. __, ап. __, тел.: __________________ 

Представител на __________________________ ЕИК _________________ със седалище и адрес 

на управление ____________________________________________________________________ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

че като собственик на бр. куче/та съм запознат със задълженията си по 

Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни любимци/животни 

компаньони и овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на 

община Първомай, както и с размерите на налаганите глоби при установяване на нарушения. 

 

 

Дата: ……………………г.    Подпис: …………………….. 



Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Наредбата 

 

ДО  

ЗВЕНО „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”  

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

по чл.14, ал.2 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни 

любимци/животни компаньони и овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки 

на територията на община Първомай  

 

От _____________________________________________________, ЕГН _________________, 
(име, презиме и фамилия) 

ЛК № ______________, издадена на ______________ г. от МВР _______________, с постоянен адрес  

гр./с. ________________, общ. _______________, обл. ______________, ул. ________________________  

№ ____, вх. __, ет. __, ап. __, тел.: _________________ 

Представител на _______________________________ ЕИК _________________ със седалище и адрес 

на управление _________________________________________________________________________ 

Уважаеми/а г-н/г-жо Кмет, 

Моля да бъде закрита регистрацията на притежаваното от мен куче, заведен в Звено МДТ с 

вх.№ ______________/_____________г., във връзка с:  

o Промяна на собствеността - _____________________________________(имена на новия собственик);  

o Смърт на кучето – дата _______________г.; 

o Изгубване на кучето- ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________;               

/опишете обстоятелството/ 

o Кучето ще се отглежда извън територията на община Първомай - 

______________________________________________________________________________; 

/посочва се новото населено място/ 

Забележка: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Запознат съм със задължението си да заплатя всички дължими до момента суми към общината 

по глоби и такси за притежаване на куче, за да бъде закрита регистрацията на кучето. 

 Запознат 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 съм с обстоятелството, че за деклариране на неверни данни подлежа на 

санкциониране. 

 

Приложение:  

1. Квитанция за заплатена такса съгласно Закона за местните данъци и такси и в размер 

съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни от Община Първомай, с която се удостоверява, че за животното, чиято регистрация 

ще се закрие, са заплатени всички дължими такси. 

 

 

Дата: ……………………г.    Подпис: …………………….. 

 



Приложение № 2.1 към чл.14, ал.3 от Наредбата 

 

ДО  

ЗВЕНО „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”  

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

по чл.14, ал.3 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни 

любимци/животни компаньони и овладяване популацията на безстопанствените кучета 

и котки на територията на община Първомай  

 

От _________________________________________________, ЕГН _______________, 
(име, презиме и фамилия) 

ЛК № _________________, издадена на ______________ г. от МВР __________________, с 

постоянен адрес гр./с. _________________, общ. _________________, обл. _______________, 

ул. ____________________________ № ____, вх. __, ет. __, ап. __, тел.: __________________ 

Представител на __________________________ ЕИК _________________ със седалище и адрес 

на управление ____________________________________________________________________ 

 

Уважаеми/а г-н/г-жо Кмет, 

Моля, във връзка с промяна на адреса / населеното място на отглеждане, 

притежаваното от мен куче, заведено в Звено МДТ с вх.№ ______________/_____________г. 

да бъде картотекирано на друг адрес на територията на община Първомай, където ще се 

отглежда -  гр./с. ________________, ул. ______________________, № ___, вх. __, ет. __, ап. __.  

 

Забележка: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Прилагам следните документи: 

1. Документ за платена годишна такса – на куче (когато е приложимо) 

 

 

Дата: ……………………г.    Подпис: …………………….. 

 

 

 

 

 В случай, че вече е заплатена годишна такса за притежаване на кучето по стария му 

адрес, обстоятелството се отразява в забележка в регистъра и на собственика се издава нов 

документ за регистрация на кучето. 

 



Приложение № 3 към чл.37 от Наредбата 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за полагане на грижи към върнати по места безстопанствени кучета 

 

От _________________________________________________, ЕГН _______________, 
(име, презиме и фамилия) 

ЛК № _________________, издадена на ______________ г. от МВР __________________, с 

постоянен адрес гр./с. _________________, общ. _________________, обл. _______________, 

ул. ____________________________ № ____, вх. __, ет. __, ап. __, тел.: __________________ 

или 

Представител на __________________________ ЕИК _________________ със седалище и адрес 

на управление ____________________________________________, тел. _________________ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Ще полагам грижи в съответствие с изискванията на чл.49 и чл.50 от Закона за защита 

на животните и чл.37, ал.1 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на 

домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на безстопанствените 

кучета и котки на територията на община Първомай, за куче с № на чип ____________, цвят 

_____________, пол ___________, което ще бъде под мой надзор и грижи и ще обитава адрес 

______________________________________________________________________________ 

 Запознат със задълженията си по Закона и Наредбата и че нося 

административнонаказателна отговорност по смисъла на чл.68, ал.1 от ЗЗЖ. 

 Съгласен съм данните ми от тази декларация да бъдат предоставени на органите на 

местната власт съгласно чл.59, ал.3, т.4 от ЗЗЖ. 

 

 

Дата: ……………………г.    Подпис: …………………….. 

 

_________________________________________________________________________________ 

*Чл. 49.от ЗЗЖ Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или общините обезпаразитяват на три 

месеца и реваксинират срещу бяс върнатите по места животни по чл.47, ал.3. 
*Чл. 50.от ЗЗЖ Организациите и лицата по чл.49 са длъжни да: 

1. заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и 

ваксинации; 

2. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни. 

    * Чл. 59.от ЗЗЖ (3) Органите на местната власт осъществяват контрол:  

   4. върху кучетата и местата по чл.47, ал.3. 
*  Чл. 68.от ЗЗЖ (1) За нарушения по този закон лицата се наказват с глоба от 100 до 250 лв., а при повторно нарушение - от 250 до 500 

лв., освен ако деянието не съставлява престъпление. 

* Чл.37.от Наредбата(1) Лицата подписали Декларация за полагане на грижи към върнати по места безстопанствени животни, са задължени:   

1. Да обезпаразитяват на три месеца животното; 
2. Да го реваксинират; 

3. Да заверяват ежегодно паспорта на кучето в Общинска администрация – Първомай; 

4. Да предприемат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни; 
5. Да спазва условия за чистота и обществен ред. 


