
Проект! 

НАРЕДБА  
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

 

 

Мотиви : Промяната в нормативната уредба при отглеждане  на селскостопанските и 

домашни животни налага приемането на наредба за отглеждане на домашни животни 

на територията на Община Брацигово.Наредбата е изготвена въз основа на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/, като е съобразена с наредбите 

произтичащи от ЗВМД  и Закона за защита на животните. 

 

 

І. РАЗДЕЛ 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.1  (1) Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, 

отглеждане и развъждане на  селскостопански животни (едър,дребен рогат 
добитък,свине,птици,зайци,пчели,буби и др.) на територията на Община Брацигово, 

както и взаимоотношенията между общинската администрация, РВМС, 

неправителствените природозащитни организации (НПО) и собствениците на животни. 

 (2) Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички физически и 

юридически лица,които живеят, временно пребивават или управлението ,на които е на 

територията на Община Брацигово. 

 Чл.2  Според мястото на отглеждане , територията на Общината се районира 

както следва: 

 (1).Градски район - територията на гр. Брацигово 

 В градския район се обособява :  

           1.1 Централна градска част с граници улиците :  

      на север – ул.”Ангел Попов” 

                 на юг – бул”Освободители” 

                 на изток - ул” -Крум Партъчев” 

                 на запад  - „ул.”Никола Вапцаров”  

 1.2 Район извън централна градска част - всички останали улици в града ; 

 (2).Селски райони - територията на селата в Община Брацигово 

 (3).Територията извън регулацията на населените места 

 

II. РАЗДЕЛ 

 

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ В 

ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО ИМ НА ОТГЛЕЖДАНЕ 

  

 Чл.3 (1)  В централната градска част, при спазени изисквания на  настоящата 

наредба се разрешава отглеждане на: 

1. В собствени парцели – свине за угояване – до 2 броя. 

2.  В собствени парцели – кокошки носачки – до 10 броя , зайкини – майки – до 5 броя 

и приплодите им, до 2месечна възраст. 

3.  Декоративни птици и риби – без ограничения. 

4. Домашни декоративни животни (кучета, котки, хамстери и др.), за които не се 

изисква специално разрешение от РИОСВ. 

5.  Всички останали животни, за които се изисква специално разрешение от РИОСВ 

(охлюви, земноводни, влечуги и др.), след получаване на съответното разрешително. 
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 (2) В централната градска зона се забранява отглеждането на други 

селскостопански животни (впрегатен добитък, едри и дребни преживни животни, 

пчели и др.) 

  (3) Във всички райони на територията на общината се забранява отглеждането 

на животни , птици , пчели и влечуги в мазета , веранди , тавани , покриви , тераси, 

гаражи и други сгради и помещения , които се използват не по предназначение. 

  (4) Във всички райони на града се забранява отглеждане на животни в 

междублоковите пространства. 

 Чл.4 В района извън централна градска част се разрешава отглеждането в 

дворни места на : 

 1.  Впрегатен добитък (коне, магарета, мулета, катъри, волове) – до 3 броя с 

приплодите им до 2-годишна възраст. 

2.   Едри преживни животни – крави - до 5 броя с приплодите им до 2-годишна възраст; 

телета за угояване – до 3 броя. 

3.  Овце и кози - до 10 броя, ярета и агнета - до 6 броя и шилета - до 20 броя . 

4.  Свине – майки- до 5 броя с приплодите до 2-месечна възраст; свине за угояване – до 

10 броя. 

5. Птици, отглеждани в собствени парцели на открито – до 50 броя; птици – в клетки – 

до 100 броя. 

6.  Зайкини – майки – до 20 броя с приплодите им до 2 месечна възраст, зайци за 
угояване – до 100 броя. 

7.  Буби – без ограничение 

8.  Отглеждането на пчелни семейства ( до 5 бр.) да става в съответствие с 

разпоредбите на Закона за пчеларството  при извършена задължителна регистрция в 

РВМС. 

 Чл.5 В град Брацигово се позволява отглеждането на животни, в рамките на горе 
посоченият брой, при положение че използваните за тази цел сгради, отговарят на 
санитарно-хигиенните изискванияи и отстояния заложени в българското 

законодателство. 

 Чл.6 В селата от Община Брацигово се разрешава отглеждане на всички видове 
селскостопански животни , при условие , че се спазват изискванията на чл.10 от 

настоящата Наредба и Наредба № 7 / 25.05.1992 год. за хигиенните изисквания за 

здравна защита на селищната среда на Министерството на здравеопазването. 

 Чл.7 На територията извън регулацията на селищата се разрешава отглеждането 

на всички видове животни с разрешението на съответните административни и 

специализирани органи (РВМС , РИОСВ , РИОКОЗ ) и в съответствие с Наредба № 7на 

Министерство на здравеопазването. 

 Чл.8 Собствениците на вилни парцели се ползват с разпоредбите на 

разрешителния режим на селата. 

 

III. РАЗДЕЛ 

 

РЕД , НАЧИНИ И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ 

 

 Чл.9 ,ал.1 Собствениците, които притежават временно или постоянно животни 

са длъжни да декларират /регистрират/ в кметството вида и броя на притежаваните 

животни и настъпилите промени в числеността им, в срок до три  работни дни за 
новопостъпилите и напуснали обекта животни, до  седем дни  за новородени свине, 

едри преживни, дребни преживни и еднокопитни животни, съгласно изискванията на 
Закона за ветеринарномедицинската дейност /. 

 При декларирането на  собственика  се издава удостоверение  за собственост от 

кметството по местоживеене. 

Ал.2 Кметовете по кметства   и кметски наместници по населени места към общинска 
администрация Брацигово: 
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1.изготвят и водят регистър на всички домашни животни / списък с имената на 

стопаните и броя на отглежданите животни ,идентифицирани с ушни марки/ 

2.изготвят и издават удостоверение за собственост на домашни животни. 

Ал.3 В регистъра с удостоверението за собственост  по ал.2,т.1 се отразяват : 

1.номер на удостоверението за собственост 

2.трите имена на собственика и постоянен адрес 
      3.адрес на който пребивава домашното животно. 

4.име на домашното животно,порода,белези 

5. имунизационен паспорт- номер, дата на издаване,издател. 

6.платена такса  

7.декларация за това ,че собственика е запознат със задълженията си по настоящата 
наредба. 
Ал.4 Таксите за регистрация и издаване на удостоверение са както следва: 

1.Таксата за издаване на удостоверение за собственост на животно е в размер на 

3.00 / три / лева и е еднократна. 

2.Таксата за регистрация е в размер на 3.00 / три / лева и се заплаща в едномесечен 

срок от придобиване на домашното животно.  

Безплатно издаване на удостоверение и регистрация ще се извършва за домашни 

животни на инвалиди. 

Ал.5 Ветеринарните лекари,които упражняват ветеринарно-медицинска практика в 

Община Брацигово са длъжни : 

1. да предприемат ограничени мерки и да уведомят кмета на общината и кметовете 

на кметства при съмнение и възникване на епизоотии или при поява на масова 

смъртност при животните. 

2. 2.да уведомят незабавно кмета на община Брацигово и кметовете на кметства за 

установени нарушения при трупосъбиране и загробване на животните. 

3. да водят регистър по образец ,утвърден от НВСМ на обслужваните животни. 

 

 

 Чл.10 Животните да се отглеждат в специални за целта помещения , отговарящи 

на зоохигиенните , санитарно-хигиенни и ветеринарномедицински норми.Постройките 

да бъдат с водонепроницаеми подове и стени,позволяващи лесно почистване,измиване 
и дезинфекция. 

 Чл.11 Стопанските постройки със селскостопанско предназначение да се 

изграждат съгласно определените норми както следва :  

 1.Три метра (3м ) от дворищно-регулационна линия , при условие , че отпадните 
води се отвеждат в собствения парцел , включени в канализацията. 

 2.Шест метра (6 м ) от жилищни сгради , находящи се в дворното място , както и 

от сградите в съседните имоти. 

 3. При невъзможност за спазване на разстоянията по т.1 и т.2 е необходимо 

нотариално заверена декларация за съгласие от съответния (те) съсед (и). 

 4. Складирането на отпадъци от животновъдната дейност в собствени парцели, 

на не по-малко от 3 /три/ метра от жилищните сгради и имотните граници на 
определено за това място. 

 5.На разстояние 50 метра от административни сгради , детски ясли и градини и 

болнични заведения.. 

 Чл.12 (1)Стопанските сгради трябва да се изграждат , разполагат и оборудват 

така , че да отговарят на зоохигиенните и ветеринарномедицински изисквания , както и 

на условията съгласно чл.44 и чл.45 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ). 

 (2)Към селскостопанските ферми задължително се изграждат съоръжения , 

пречистващи отпадните води. Заустването на отпадните води в канализационната 
мрежа да става с изрично разрешение на „Инфрастрой”ЕООД – Брацигово. 

 (3)Ежедневно да се изнася торовата маса от помещението на определено за 

целта място в рамките на парцела. 
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 (4)Домакинствата,които отглеждат селскостопански животни следва да имат в 

дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора , при спазване на 
отстоянията цитирани в чл.10. Торищата или изгребните ями трябва да са с 

циментирана основа, с наклон за отцеждане на тора. 

 (5)Торовата маса да се съхранява в завързани плътни полиетиленови торби и да 
се извозва извън границите на парцела от собственика на животните на определени за 
целта торища след превишаване на 0.5 куб.м. Торовата маса се използва по начин, 

непозволяващ замърсяване на околната среда. 
 (6)Отглеждането на птици и зайци в града да се извършва само при кафезни 

условия или в птичарници и зайчарници. 

 (7)Собствениците са задължени ежемесечно да дезинфекцират помещенията. 

  Чл.13 Придвижване на селскостопански животни на територията на Община 

Брацигово става само по маршрути, определени от Общинска Администрация и 

кметовете на селата. 

 Чл.14 Кметът на съответното населено място определят със заповед терените за 
паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за депониране на 
тора, когато това се прави извън личния двор на стопаните на селскостопанските 
животни. 

 Чл.15 (1) В районите на селищата да се изградят и поддържат от кметствата 
трупосъбирателни пунктове с преносими контейнери. 

 (2) Мястото за изграждане на самите пунктове да отговарят на 

ветеринарномедицинските и хигиенни изисквания. 

 Чл.16 (1) Забранява се пускането и преминаването на селскостопански животни 

през сметища и торища. 
  (2) Забранява се изхранването на животни с нестерилизирани продукти от 

животински произход , кланични отпадъци и отпадъци , събирани от сметищата. 

 Чл.17 Забранява се:  

               (1) Пашата на територията на паркове , градини , училища , културни и 

здравни заведения , междублоковите и  крайблоковите пространства и други места 

определени с разпореждане на съответните административни органи. 

               (2) Отглеждането на животни и птици в жилищни сгради след установяване от 

компетентните органи, че същите пречат на живущите в жилищната сграда. 

               (3) Храненето на животни и складиране на оборски тор  по 

улиците,тротоарите,зелените площи в регулационно – застроителните граници на 
населеното място. 

               (4) Извеждането и пускането на паша на селскостопански животни и птици в 

регулационно – застроителните граници на населените места                              

              ( 5) Събирането на селскостопански животни на стада в границите на 
населените места 

(6) Изграждането на временни съоръжения за почивка на селскостопански 

животни върху площи общинска или държавна собственост в регулацията 
на населените места 

(7) Използването на превозни средства с животинска тяга без необходимите 
съоръжения / престилки / за събиране на животински отпадъци, както и да 
се оставят животните  без надзор. 

(8) Отглеждането на животни в дворове без писменото съгласие на всички 

съседи. 

             Чл.18 Труповете на умрелите селскостопански животни се предават на 

Екарисажа или се загробват в трупосъбирателни пунктове или ями, изградени върху 

терени извън територията на населените места и определени от Кмета на Община 

Брацигово за град Брацигово и кметовете по кметства за селата .  
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ІV.РАЗДЕЛ 

 

 

Чл.19 Принципи на отглеждане на животни домашни любимци: 

 

( 1 )  Всеки, който отглежда животно домашен любимец  или се грижи за такъв  , е 

отговорен за неговото здравословно състояние. 

 

(2) Всеки, който отглежда животно домашен любимец  или се грижи за такъв  е длъжен 

да му осигурява ,грижите и вниманието съобразени с естествените му нужди според 

вида и породата му, а именно: 

 

1.Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите 
физиологични нужди. 

 

2.Да му осигурява необходимото пространство и движение. 

 

3.Да осъществява контрол над поведението на животното извън дома си. 

 

4.Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване. 

 

( 3 )  Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец,ако: 

1.Условията, посочени в ал.2 не са изпълнение 

2.Въпреки създадените условия по ал.2,животното не може да се приспособи към тях. 

(  4 ) При постъпване на писмен сигнал за наличие на случаи ,посочени в ал.3,т.1 или 2 

,съответното длъжностно лице от Стопански отдел    към Общинска администрация със 
съдействието на представител на РВМС извършват съвместна проверка,която 

задължително завършва с изготвянето на пиксмени предписания до собственика за 
преодоляване на пропуските при отглеждането на домашния любимец. 

( 5  ) Когато собственикът не изпълни предписанията по ал.4,домашният любимец се 

включва в осиновителни програми,провеждани от НПО за осигуряването му с нов дом 

и на собственика се налага глоба . 

 

Чл.20 (1) Придобиването на животно домашен любимец се удостоверява : 

лицензиран,респективно нелицинзиран развъждач,приют,изолатор,други физически и 

юридически лица. 

    1.С договор за покупко-продажба  от търговски обект, лицензиран,респективно 

нелицинзиран развъждач,приют,изолатор,други физически и юридически лица. 

    2. С договор за дарение от лицензиран,респективно нелицинзиран 

развъждач,приют,изолатор,други физически и юридически лица . 

    3. С набора митнически документи при внос от чужбина. 

     

4. Посредством регистрационните документи при придобиване на безстопанствено 

животно от улицата. 

(  2 )  Забранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 години 

без писмено съгласие на родителите или настойниците им. 

 

( 3)  Регистрация на животни домашни любимци : 

 

1.Собствениците на домашни кучета ги регистрират в РВМС или лицензиран 

ветеринарен лекар по реда на чл.122 от ППЗВМД. 

2.При регистрация на кучета,които имат ветеринарномедицински паспорт със 
снимка на животното и отбелязани медицински мероприятия от ветеринарен 
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лекар,номерът на получения идентификационен медальон се вписва в паспорта от 

длъжностното лице. 

3.Срокът за регистрация е 14 дни и започва да тече от момента,когато кучето 

навърши шестмесечна възраст, или от датата на придобиването,ако се придобива 

куче над 6 месеца. 

4.В стопански отдел при Община Брацигово и кметствата по  местоживеене по 

селата се създават регистри на домашни кучета.В тях се отбелязва име,ЕГН и адрес 

на собственика,вид и порода на животното домашен любимец,както и неговите 

индивидуални идентификационни данни. 

 

5.Информацията в регистъра на Община Брацигово и кметствата по селата се 

попълва въз основа на подадените в РВМС и лицензираните ветеринарни лекари 

данни за регистрираните  при тях кучета по служебен път и се актуализира на всяко 

тримесечие. 

6.Регистърът съдържа следните данни: 

 

1.Номер и дата на регистрация 

2.Номер на обозначителния знак. 

3.Трите имена на собственика и постоянния му адрес. 
4.Адрес на който пребивава кучето 

5.Име на кучето, порода,външни белезии цел на използването му. 

6.Имунизационен паспорт- номер и начин на трйно маркиране/ татуировка или 

микрочип/ ,дата на издаване,издател. 

7.Дата на имунизация през съответната година,дали кучето е кастрирано и кога 

8.Платена такса-номер на квитанция и дата. 

9.Декларация за запознаване на собственика със задълженията му по настоящата 

наредба и размера на налаганите глоби. 

 

Чл.21 ( 1) Годишната такса за регистрация на куче е в размер на 5 лева и се заплаща 

в срок до 31 март на настоящата година или заедно с документите за регистрация на 

новопридобито такова/ закупено,родено,осиновено и др./ след тази дата. 

 

( 2 ) При придобиване на куче със заплатена такса за същата година,същата не се 

заплаща наново. 

 

Чл.22 (1) Освобождават се от такса собствениците на : 

1.кучета на инвалиди 

2.служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка 

3.кучета,използвани за опитни цели 

4.кучета, използвани от  Българския червен кръст. 

5.кастрирани кучета 

 

Чл.23 Правила за отглеждане и развъждане на животни домашни любимци: 

(1.) Всеки собстнеки на куче е длъжен : 

1.Да го отглежда по начин,изключващ възможността изключващ възможността за 
неконтролиран физически контакт с други лица; 
2. Да осигури поведение на домашния любимец, безопасно за живота и здравето на 
гражданите; 
3. Да отглежда домашния любимец при условия и по начин, които не формират 
агресивно поведение; 
4. Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или 

придобита нетърпимост едно към друго; 

5. Да не го оставя свободно двиещо се в дворовете, с цел недопускането му до 

необезопасени сгради и входни врати, на по-малко от 2м., както и да постави табела с 
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надпис "ЗЛО КУЧЕ" - за обучени кучета-пазачи, както и за такива проявяващи 

агресивно поведение; 
6. Да го отглежда до края на живота му, а при невъзможност да - да го предаде 
безвъзмездно в " Приют за безстопанствени кучета", за да се 

избегне увеличаването на броя на безстопанствените такива; 

7. Да разхожда кучето си на публични места с нашийник и повод, а 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 - и с  намордник. Свободно движение на кучета се разрешава на определено от 

общината място, като собственикът упражнява постоянен непосредствен контрол за 
избягване на евентуални конфликти. 

8. Да почисти мястото след дефекация на кучето. 

9. Да не допуска контакт на болно куче или със съмнение за заболяване, с други 

животни и хора. 
 

10. Да съобщава на държавните ветеринарномедицински органи и служители за 

животни, показващи съмнитителни признаци на бяс. 
11. Да носи със себе си регистрационните документи на кучето, когато го извежда 
извън дома. 
12. Да предоставя при поискване регистрационните документи на кучето за проверка от 
контролните общински органи и тези на РВМС. 

 

13. Да води кучето винаги и навсякъде само на повод и с намордник, ако е агресивно. 

14. Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на 
неизбежна самоотбрана. 
15. При пътуване със средствата на обществения транспорт да води домашния си 

любимец на къс повод и с намордник или в транспортен кафез. 
(2) Забранява се отглеждането на животни домашни любимци: 

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

2. В общите части на сградите в режим на етажна собственост. 

(3) При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, 
която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без 
затруднения и да ляга в цялата си дължина. 
Ако движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, 

размерите на ограденото пространство задължително са: 
1. за кучета с височина до 50 см - 6 кв. м; 

2. за кучета с височина над 50 см - 9 кв. м. 

И в двата случая късата страна на ограденото пространство не трябва да е по-малка от 
две дължини на кучето или два метра. 

(4) За всяко друго допълнително куче, държано в същото оградено пространство, 

се осигурява допълнително подова повърхност, съгласно горните изисквания. 

Височината на ограждането се оразмерява така, че изправеното куче да не достига 
горното ограничение с предните лапи или да не е по-малка от: 
1. за кучета с височина до 50 см - 1,6 м; 

2. за кучета с височина над 50 см - 2,0 м. 

(5) Собствениците на животни домашни любимци, които ги използват за 
размножаване, са длъжни: 

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

характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на 
потомството или на майката; 

2. Да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава 
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опасност за увреждане здравето на животното. 

3. При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за 
физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата. 

4. Да осигури на отгледаните новородени животни домашни любимци дом и стопанин 

след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите. 

5. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към 

развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към 

нападение. 
6. Да предаде в общински изолатор или приют за животни новоотгледани животни 

домашни любимци, на които не са осигурени дом и собственик. 

Чл. 24.(1) При присъствие на животно домашен любимец на обществено място 

собственикът е длъжен: 

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

непосредствен контрол върху поведението му. 

2. Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно 

домашен любимец с други животни и хора. 
3. Да не използва животното домашен любимец за комерсиални цели - просия, 

фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др. 

4. Да носи със себе си регистрационните документи - ветеринарномедицински паспорт 
за бозайниците, а за кучетата и идентификационен медальон. 

5. Да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец. 

(2) Забранено е разхождането на животни: 

1. На територията на детски градини и училища. 
2. На територията на здравни заведения. 

3. На територията на детски площадки. 

4. На територията на градските паркове и градини за времето от 9:00 до 19:00 часа, а 

през останалата част на денонощието по начина описан в чл.23 (1) т.7. Тази забрана не 
се отнася за местата, специално определени за целта със заповед от кмета на района. 

(3) На лица под 14 год. не се разрешава да водят кучета от едри породи на 
обществени места. 

Чл. 25 (1)Собствениците на зоомагазини осигуряват: 

1. ветеринарномедицинско обслужване на животните; 

2. служители, които имат познания и опит в отглеждане на съответните видове 
животни; 

3. условия за отглеждане на животните до продажбата съгласно изискванията на този 

закон; 

4. информационни материали, свързани с отглеждането на животните и хуманното 

отношение към тях. 

(2) Собственик или служител на зоомагазин може да бъде лице: 
1. Което е завършило курс за защита и хуманно отношение към животните. 

2. Служителите предоставят информация и съвети на клиентите за начина на 
отглеждане на животните, необходимите грижи, задължителни ваксинации и 

регистрации. 

Общински изолатор - приют за безстопанствени кучета 

Чл. 26. (1) Нерегистрирани кучета или без един от реквизитите като: нашийник, 

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

градска среда, се считат за безстопанствени. В този случай упълномощените от кмета 
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лица имат право да ги заловят и приберат в изградения за тази цел "Общински изолатор 

- приют за безстопанствени кучета". 

(2) Уловът на безстопанствени кучета се извършва ежедневно. Залавянето и 

транспортирането до изолатора се извършва по начин, който причинява минимални 

физически и душевни страдания на животните, като се използват упойващи вещества, 

приложени дистанционно чрез инжекция. На всяко животно, настанено в изолатора, се 
осигурява достатъчно място за обитаване, движение, храна, вода и грижи, които 

отговарят на нуждите му. Всяко животно се вписва в регистъра на приюта. 

(3) На заловените кучета се осигурява ветеринарномедицинско третиране и 

манипулация, целящи отстраняване страданията на животното и намаляване риска от 
заразяване на обслужващия персонал. 

(4) След изтичане на 14-дневния срок от настаняването в "Общински изолатор - 

приют за безстопанствени кучета", кучета които не са потърсени от лица, представили 

документи по чл. 13 и чл. 15 от настоящата Наредба, или не са приети за отглеждане от 

нови собственици по същия ред, се евтаназират. 
(5) Кучетата, страдащи от остри заразни болести, представляващи риск за 

хората, по преценка на органите на РВМС или ветеринарния лекар на "Общинския 

изолатор - приют за безстопанствени кучета", подлежат на евтаназия. 

 

 

V. РАЗДЕЛ  КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

 

  Чл. 27.  (1) Контролни органи по смисъла на Наредбата са Кметът на Община 
Брацигово, кметовете на кметства и упълномощените от тях длъжностни лица. 

  Чл. 28.  Контролните органи по чл. 27  извършват проверка само на писмени 

сигнали за нарушения по смисъла на настоящата Наредба.  Проверките се извършват по 

реда на ЗАНН. 

 Чл.29. (1) В изпълнение на своите правомощия контролните органи дават 

предписания за отстраняване на констатираните нередности , като определят срок за 

отстраняването им. 

 (2) За констатирани нарушения по Наредбата , както и за неизпълнение на 
дадени преди това предписания, съгласно чл.37 от ЗАНН контролните органи съставят 
актове , въз основа ,на  които съгласно чл.22 , ал.4 от ЗМСМА се издават наказателни 

постановления за глоба от Кмета на Общината или негов заместник. 

 (3) Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно с тежестта 

на нарушението и степента на виновност на нарушителя. 

 (4) Установяването на нарушенията , издаването , обжалването и изпълнението 

на наказателните постановления става по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания (ЗАНН). 

 

VІ. РАЗДЕЛ  

 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

 Чл. 30(1)  Животни /Добитък/ , собственост на физически и юридически лица, 

задържан в селскостопанския фонд, горския фонд, парковете и зелените площи, 
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дворове на училища и детски градини и коритата на реките, се задържа в общински 

„капан”. 

   (2) Когато добитъкът не бъде потърсен в 14-дневен срок от задържането или 

ако в 7-дневен срок от уведомяването собственикът не заплати разноските по 

храненето и гледането на животните и дължимото обезщетение за причинени вреди, 

последните се продават на публична продан, съгласно Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. От получената сума 

се удържа дължимото обезщетение за причинени вреди и разноските по гледане и 

хранене на животните.  

(3) Ако в срок 3 месеца от съобщението, когато собственикът на животните е 

известен и 6 месеца от деня на продажбата, когато собственикът е неизвестен, той не 
се яви, за да получи остатъка от сумата, последната се внася в приход по 

извънбюджетната сметка за опазване на селскостопанското имущество, горския 

фонд, парковете и зелените площи, дворове на училища и детски градини и коритата 
на реките. 

 Чл. 31. (1) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите 

се налага глоба от 50 лв. до 250 лв., а при установено повторно нарушение – глоба от 
100 лв. до 500 лв  

 (2) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното 

нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.  

 (3). За оставени без надзор животни по улици в централната част на града и 

селата на територията на Община Брацигово собствениците се задължават да почистват 

след преминаването им. 

  При нарушение се заплаща глоба в размер от 50 до 100 лв. 

 (4). За колене на животни и обработката на животински продукти по тротоарите, 

улиците, площадите и междублоковите пространства –  се  налага глоба в размер от 50 

до 100 лв. 

 (5).  При използването на превозни средства с животинска тяга без 
необходимите съоръжения за предотвратяване на замърсяването и за почистването на 
възникнало такова (престилка, кофа, лопата, уплатнени каросерии) на собствениците се 

налага глоба в размер от 50 до 500 лв. 

 

 

 

VІІ. РАЗДЕЛ 

 

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

  1.  Настоящата наредба се издава на основание чл. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси, Закона 
за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Правилника за приложение на ЗВМД 

(ППЗВМД) и Закона за животновъдството (ЗЖ), Закона за защита на животните (ЗЗЖ), 

Закона за устройство на териториите (ЗУТ). 

 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Брацигово и 

кметовете на селата на територията на Община Брацигово. 

 

VІ. РАЗДЕЛ 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на наредбата: 
- "идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, 
паспортни и регистрационни данни; 

- "животно домашен любимец" е всяко животно, отглеждано или предназначено да 
бъде отглеждано от човека в неговия дом за удоволствие или като компаньон; 

- "отглеждане и развъждане с търговска цел" е отглеждане и развъждане със стопанска 
цел; 

- "търговия с животни домашни любимци" са всички сделки, извършвани редовно със 
стопанска цел, включващи прехвърляне на правото на собственост върху тези животни; 

- "приют за животни домашни любимци" е обект с нетърговска цел, където могат да 
бъдат държани голям брой животни. Когато това не противоречи на нормативните 

документи, в обекта могат да бъдат настанявани и скитащи животни; 

- "хотел за животни домашни любимци" е обект с търговска цел за временно 

настаняване на животни; 

- "училище за животни домашни любимци" е обект с търговска цел за временен 

престой на животни с цел дресура; 
- "скитащо животно" е всяко животно домашен любимец, което няма дом или се 

намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под контрола или 

под прекия надзор на собственик или гледач. 

- "агресивно куче" е: 
а) куче, отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността, респективно 

кучета, при които се предполага завишено в противоестествена степен желание за 
нападение, готовност за борба и злоба; 
б) куче, доказало се като хапещо; 

в) куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански животни (това 
не се отнася за ловни кучета, които преследват дивеч по време на официален ловен 

излет); 
г) куче, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин; 

д) куче, хапало нееднократно без провокация и необходимост от защита при 

нападение; 
е) куче, хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове на подчинение (типични 

за вида); 

- кучето "не е агресивно", ако е хапало при самозащита или защита на стопанина 
(респективно човека, под чийто контрол се намира в момента); 

- "селскостопански животни" са едри и дребни преживни животни, свине, птици и 

еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди). 

- "евтаназия" е лека, безболезнена смърт, постигната чрез обезболяващи лекарствени 

средства. 
 

            § 2.  Тази наредба влиза в сила  от   01.01.2011 година  и отменя Наредбата за 

стопанисване и контрол на кучета на територията на Община Брацигово, приета с 
решение  № 170 от 27.11.2008 година на Общински съвет-град Брацигово 

  §3.  В едномесечен срок от  влизането в сила на Наредбата, неправителствените 
природозащитни организации представят списък на кметовете по населени места с 

данните на лицата за контакти с тях, относно съдействието на НПО за ефективното 

изпълнение на настоящата Наредба.   

     .       § 4.Наредбата е приета с Решение №........ ……..от .....................2010.. г. 
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Приложение № 1 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

 

 Към  наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община 
Брацигово 
 

 

 

 
От ........................................................................................................... с ЕГН .......................... 

Адрес............................................................................................................................................ 
//гр. /с/, жк., ул., бл., бх., ап., №/ по постоянен адрес/ 

......................................................................................................................................................, 

 

  

 

 Декларирам, че съм запознат с правилата и нормите включени в Наредбата за 

отглеждане на домашни животни на територията на Община Брацигово и нося 

наказателна отговорност при неспазването на същата наредба. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................      ........................................................ 

гр. Брацигово       Име, Фамилия и Подпис 
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Приложение № 2 

 

Вх. № ........................./.......................г.                         До     

                    „  Стопански отдел ” 

             При  Община – гр. Брацигово 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
 Долуподписаният /ната/ ................................................................................................. 
(име, презиме, фамилия/ фирма на гражданина/ предприятие) 

с ЕГН /ЛНЧ  или служебен № на чужд гражданин ................................................................ 

БУЛСТАТ: ............................................................. 

Постоянен адрес / седалище на фирма: ................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

л. к. № ......................................., издадена на ................................., от ................................... 

 Кучето е регистрирано (не е регистрирано) и притежава (не притежава) паспорт 

№ ................................/............................, издаден от .............................................................. 
 

 

Декларирам, че съм собственик на: 
(попълва се само от собствениците на изброените кучета) 

 

1. Куче-водач на инвалид; 

2. Служебно куче в оргнизациите на бюджетна издръжка; 

3. Куче, използвано за опитни цели; 

4. Куче, иползвано от Българският Червен Кръст; 

5. Кастрирано куче; 

6. Ловно куче; 
(вярното се очертава с кръгче) 

 

и съм освободен от такса по чл. 175. ал. 2 от Закона за ветеринарно-медицинската 

дейност. В потвърждение на горното прилагам копие от документ, удостоверяващ, че 

кучето е: .................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

...................................      Декларатор: .................................. 

гр.Брацигово                            /фамилия и подпис/ 


