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РАЗДЕЛ I – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 1. (1). Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за 

регистриране, отглеждане, притежаване и контрол на домашните кучета на 

територията на Община Брегово. Наредбата не се отнася за специалните кучета в 

Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и другите 

организации на бюджетна издръжка, както и кучета, използвани за опити.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   (2). Разпоредбите на тази Наредба са задължителни за всички физически и 

юридически лица на територията на Община  Брегово. 

Чл. 2. Собствениците на домашни кучета носят гражданска и 

административно-наказателна отговорност за действията на притежаваните от тях 

кучета. 

 

РАЗДЕЛ II – РЕГИСТРАЦИЯ 

 
Чл. 3.  (1)  Собствениците на домашни кучета ги регистрират съгласно 

изискванията на чл. 174 от Закона за ветеринарно медицинската дейност /ЗВМД/ и чл. 

37 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, като ветеринарните лекари се задължават 

да изпращат ежемесечни данни за всяко регистрирано куче в Областна дирекция по 

безопасност на храните  – Видин и в Община Брегово. 

(2)  Общинската администрация води общ регистър на домашните кучета на 

базата на информацията, получена от ветеринарните лекари, извършили регистрация 

по рада на преходната алинея. 

(3)  Категоризация на кучета:  

1. кучета с тегло до 10 кг – малки кучета 

2. кучета с тегло от 10 кг до 20 кг - средни кучета 

3. кучета с тегло над 20 кг – големи кучета 

Чл. 4. (1)  Собствениците на домашни кучета са длъжни да ги регистрират в 

срок посочен от Закон за ветеринарномедицинската дейност от датата на 

придобиването им.  

(2)  Регистрирането се извършва чрез подаване на декларация по образец и 

плащане на такса: 

1.   в Община Брегово – за кучета отглеждани в град Брегово.  

2.  в кметството на съответното населено място – за кучета отглеждани в 

населените места на Община Брегово. 

(3)  За регистрацията по ал. 1 на собствениците на домашните кучета се издава       

удостоверение – талон  по образец на Община Брегово. 

(4) Община Брегово води регистър на административната регистрация на 

домашните кучета.  

(5)  При промяна на собственика, бягство, смърт и промяна на местоживеенето 

на кучето, собственикът му, в едномесечен срок уведомява писмено Община Брегово 

или съответното кметство за настъпилите изменения. 

 (6) Таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно в Община Брегово в 

размер и срокове съгласно Закона за местни данъци и такси. 

 (7) От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ, но 

подлежат на регистрация, собственици 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; 
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 6.  (отм. се с Решение №57, взето с Протокол № 08/07.08.2018 г.); 

7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото 

ветеринарномедицинско регистриране.  

(8) Приходите от събраните такси се използуват за мероприятия, свързани с 

намаляване броя на безстопанствени кучета. 

   

РАЗДЕЛ III – СТОПАНИСВАНЕ 

 
Чл. 5.  Собствениците на домашни кучета са длъжни:  

 1. да ги отглеждат в съответствие с изискванията за защита и хуманно 

отношение към животните, регламентирани в Закона за ветеринарно медицинската 

дейност и Закона за защита на животните; 

2. да не се оставят домашните кучета без надзор. Да не извеждат агресивни, 

средни и големи кучета без повод и наморник извън местата за свободно 

 разхождане, определени от Община Брегово; 

 3. да   вземат мерки кучетата да не замърсяват обществени места, като 

почистват местата след дефекация; 

 4. да  вземат мерки кучетата да не създават опастност за хора или други 

животни; 

5. при извеждането на кучето, стопанина или придружителя да носи 

ветеринарния  паспорт  на  кучето и регистрационното удостоверение – талон, 

издадено от Община Брегово и да ги предоставя при проверка; 

6. да не използуват кучето за комерсиални цели – просия, фотография, игри на 

късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др.; 

 7. да осигурят за кучетата изискващите се ветеринарномедицински грижи; 

 8. при отглеждане на кучета да се осигурят пълна безопастност за живота, 

психическото и физическото здраве на гражданите; 

 9. да не допускат нападение на кучето срещу хора и животни, освен в случай на 

неизбежна отбрана; 

10. собственик, чието куче е изгубено, избягало или е откраднато е длъжен да 

уведоми писмено Община Брегово; 

11. при отглеждане на кучета на открито, да се осигурят подслони или 

къщички, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия; 

12. при отглеждането на кучета, предимно  вързани, се осигурява 5 метра тел 

/въже/ за свободно движение, както и ежедневна разходка. 

Чл. 6. Местата на отглеждане и броя на отглежданите домашни кучета в 

сградите в режим на етажна собственост се определят с Правилника за вътрешния ред 

в етажната собственост, приет по реда на правилника за управление, реда и надзора в 

етажната собственост.  

Чл. 7. Със заповед на кметовете на населените места се определят местата за 

свободно разхождане на кучетата. 

Чл. 8. (1) Забранявя се: 

1. свободното разхождане на кучета извън определените по чл.7 от   Наредбата 

за това места; 

2.  влизането на кучета в обекти за обществено ползване;  

3. отглеждането на кучета на балкони, тераси и общи части в сгради и етажна 

собственост; 

4. отглеждането на кучета в дворната част на етажна собственост, без 

нотариално заверено съгласие на всички съсобственици; 

5. не могат да се отглеждат кучета в жилищни сгради на площ по малка от: 
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а/ за малки породи до 10 кг. –  минимум 6 кв. м.; 

б/ за средни породи до 20 кг. – минимум 8 кв. м.; 

в/ за големи породи над 20 кг. – минимум 10 кв. м.; 

6. площта по т.5 се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището; 

7.  превозването на кучета с обществен транспорт; 

8.  подтикването на кучето към нападение срещу хора и животни; 

9.  разхождането на средни и големи кучета от лица под 14 годишна възраст; 

10.  разхождането на кучета на детски площадки, в дворове на здравни 

заведения, в заведения за социални грижи и на места, обозначени от общината със 

забранителни знаци, както и на местата изброени в чл. 48 от Закона за защита на 

животните. Други места забранени за разходка, се определят със заповед на кмета на 

Община Брегово; 

11. храненето на домашни и безстопанствени кучета до детски и учебни 

заведения, заведения за обществено хранене, кафенета, обществени и 

административни сгради, по улици тротоари, площади;   

12. храненето на домашни и безстопанствени кучета  с необработени термично 

месни продукти  (сурово месо, кокали, карантии др.). 

(2) Собствениците на кучета вземат мерки да не допускат безконтролно 

напускане на мястото на отглеждане, освен за кучета - пазачи на стада, ловни, 

следотърсачи, планински спасители и водачи на инвалиди по ред, определен  от  

ЗВМД. 

Чл. 9. Всички кучета, придвижващи се без собственик и придружител се считат 

за безстопанствени и с тях се постъпва съгласно и чл. 41, 46, 47 от ЗЗЖ. 

Чл. 10.    Задълженията и забраните по чл.5, т. 2, 3, 4, 5, 6, 9 и чл. 8, т.1, 2, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 се отнасят освен за собствениците и за придружителите на домашни 

кучета. 

 

РАЗДЕЛ  IV - АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 11. Контролът по изпълнение на настоящата наредба се осъществява от 

кмета на Община Брегово, кметовете и кметските наместници на населените места и 

упълномощени от тях лица. 

Чл. 12. Лицата по чл.11 имат право: 

1. да съставят констативни протоколи и дават задължителни предписания за 

отстраняване на нарушения; 

2. да съставят актовете за установяване на нарушения на настоящата наредба;  

 3. на достъп до всички обекти и територии, в които се извършва контролна 

дейност. 

Чл.13.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

Чл. 14. Наказателните  постановления се издават от кмета на Община Брегово. 

Чл. 15. (1) (изм. се с Решение №57, взето с Протокол №08/07.08.2018 г.); 

 За нарушенията на тази Наредба на виновните лица се налагат 

административни наказания: 

  1. физически лица – да се чете „глоба в размер на 100 лева”; 

  2. еднолични търговци и юридически лица -  да се чете „глоба в размер на 100 

лева”; 

 (2 ) (отм. се с Решение №57, взето с Протокол №08/07.08.2018 г.); 
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      Чл. 16 Домашните и безстопанствените кучета, страдащи от остри заразни 

заболявания или чието поведение представлява опасност за живота и здравето на 

хората и животните, след установяване на здравния им статус и поведение от 

официален ветеринарен лекар , подлежат на евтаназия. 

Чл. 17 Всички жалби и сигнали на граждани, нападнати или ухапани от 

домашни и безстопанствени  кучета, се разглеждат от назначена със заповед на кмета 

на общината комисия, в която участват специалисти от всички отговорни и 

компетентни институции. При доказана опасност за живота и здравето на хората и 

животните, комисията предлага спрямо кучето да се приложат разпоредбите на чл. 51 

от Закона за защита на животните. 

 

РАЗДЕЛ  V – ДОПЪЛНИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 

1. „Агресивни кучета" - са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна 

реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното 

естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; 

 2. "Собственици на домашни кучета" - физически и юридически лица; 

3. „ Безстопанствени кучета” - кучета, които се придвижват по улиците и други 

площи за обществено ползване , свободно без собственик и придружител. 

 

РАЗДЕЛ  VI - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21,  ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

§2. Изменение и допълнение на наредбата се извършва по реда на приемането 

и. 

§3. Срокът на действие на Наредбата е до приемане на нова Наредба. 

§4. Наредбата е приета с Решение №26, взето  с Протокол №04/27.04.2018 г.  на 

Общински съвет - Брегово и влиза в сила, след влизане на Решението в сила.  

       §5. Наредбата е променена с Решение №57, взето  с Протокол №08/07.08.2018 г.  

на Общински съвет – Брегово.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 


