НАРЕДБА № 4

Проект !

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И
ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата наредба регламентира:
1. реда и начина за придобиване, притежаване, и
територията на община Чирпан;

отглеждане на кучетата на

2. реда за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията
на община Чирпан чрез :
2.1. улавяне и обработка на безстопанствените кучета;
3. взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за
защита на животните, собствениците на животни – домашни любимци, както и
останалите жителите на община Чирпан;
4. глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в нея правила и норми;
Чл. 2. Наредбата се прилага по отношение на:
1. Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета.
2. Собственици, наематели и ползватели на жилища и / или сгради.
3. Всички лица, които живеят постоянно или пребивават временно на
територията на община Чирпан.
4.Управители на етажна собственост по отношение на предназначените за общо
ползване части на сгради и прилежащите терени.
5. Собствениците на имоти, които са обитавани и/или позволяват
безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни през техните имоти.
6. Практикуващи ветеринарни лекари на територията на община Чирпан.
Чл. 3. Разпоредбите на тази наредба не се отнасят за кучета на МО, МВР и на
други организации на бюджетна издръжка, използващи специални кучета.
Чл. 4. Според
квалифицират на:

начина на отглеждане и предназначението им, кучетата се

1. Регистрирани – собственост на физически или юридически лица,организации,
учреждения и други, записани в регистрите на Общината.
2. Нерегистрирани – собственост на обитателите на жилището, организации,
учреждения и други, в което домуват, но са без регистрация.
3. Безстопанствени – родени, като такива, загубени или изоставени от своите
собственици и които не обитават дом или специално определено за тях място, както и
такива,които са свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването си.
4. Безнадзорни – с определен собственик и регистрация, но се движат свободно
без придружител.
Чл. 5. Стопаните/собствениците на кучетата носят гражданска и
административно – наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях
кучета.
РАЗДЕЛ II
ПРИДОБИВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА
Чл. 6. (1) Придобиването на куче се удостоверява с:
1.Надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински паспорт с нанесена
идентификация на кучето.
2. С договор за покупко-продажба от търговски обект, регистриран или
нерегистриран развъждач, приют, други физически или юридически лица.
3. С договор за дарение от регистриран или нерегистриран развъждач, приют,
други физически или юридически лица, в това число и по наследство.
4. С набора митнически документи при внос от чужбина.
5. Документ за осиновяване (придобиване) на куче от приют за безстопанствени
кучета.
(2) В случаите по т.2, т.3, т.4 и т.5 документите, удостоверяващи придобиването
и собствеността върху куче, важат само до момента, в който кучето навърши възрастта,
изискваща се по Закона за ветеринарномедицинската дейност за издаване на
ветеринарномедицински паспорт.
Чл. 7. Продажбата или дарението на куче на лица под 18 - годишна възраст се
извършва единствено с нотариално заверена декларация за съгласие от родител или
настойник.
Чл.8.
Регистрацията
на
кучетата
е
двустепенна
ветеринарномедицинска и административна регистрация.

и

включва

Чл. 9. Необходими действия при
регистрацията на домашни кучета:
(1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, задължително ги

представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика,
за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване. За кучета –
домашни любимци, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период,
същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с
ветеринарномедицински паспорт. При деклариране на кучето – домашен любимец,
съгласно ал. 4 на чл.9, собственикът вписва в декларацията идентификационен код от
шест цифри, удостоверяващ здравната книжка като регистрационен документ.
(2) При кучета – домашни любимци над 6-седмична възраст, на които не им е
бил поставен чип, собствениците им поставят такъв при ветеринарен лекар
(3) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на
куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар. При
регистрацията на кучето ветеринарния лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт
ISO11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията- поставяне на
микрочип се заплаща от собственика на кучето.
(4) Всеки собственик на куче – домашен любимец в срок до 3 (три) месеца след
издаване на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, подава декларация за
притежаване на куче и заявление за регистрация по образец в Община Чирпан, отдел
„Местни данъци и такси” или в кметството по местоживеене. (Приложение № 1 и
Приложение № 2).
(5) Въз основа на подадените декларация и заявление от собственика и
представен ветеринарномедицински паспорт на кучето, служител от отдел „Местни
данъци и такси” при Община Чирпан извършва административната регистрация, като
данните се въвеждат в специален регистър на домашните кучета в Община Чирпан.
(6) Регистърът съдържа следните данни:
1. Име на собственика;
2. Адрес на собственика и телефон за връзка;
3. Данни за кучето според представените документи – име, възраст, порода, пол,
отличителни белези, кастрация;
4. Цел на използване /ловно, стражево/;
5. Постоянно местообитаване на кучето;
6. № на чипа или татуировка;
7. Платена такса – номер на квитанция, дата;
8. Други, ако има такива.
(7) Извършената административна регистрация се удостоверява чрез вписване на
поредния № в паспорта на кучето.
Чл. 10. (1) За притежаване на куче собствениците заплащат годишна такса в
размер на 10 лв./десет лева/ в срок до 31 март на годината, за която се отнася, или в
едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31
март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една

дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за
месеца на придобиването.
(2) От такси се освобождават стопаните на:
1. кучета на 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;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект, и са с поставени спъвалки;
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват със съответните надлежни
документи.
(4) Текстът по предходната ал.2, т.1 и т.6 от наредбата се прилага при
регистрация на не повече от два броя кучета на името на един собственик. При
регистрация на трето и повече домашни кучета на името на един собственик на куче от
категориите по т.1 и т.6, същият заплаща такса за притежаване на куче за всяко
следващо животно.
(5) Подаването на декларация за притежаване на домашно куче в Община
Чирпан или в кметството по местоживеене е задължително, независимо дали за
животното следва да се заплаща такса или същото е от категориите, освободени от
заплащане на такса.
(6) Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи
до намаляване или освобождаване от заплащане „Такса за притежаване на куче”, се
наказва с глоба.
(7) При установяване на всяко нерегистрирано куче на собственика или на
лицето, под чийто надзор се намира кучето се издава предписание за извършване на
административна регистрация на кучето в тридесетдневен срок от връчване му.
Чл. 11. Физически и юридически лица, които желаят да отглеждат кучета с цел
развъждане извън населеното място, задължително регистрират развъдници по реда на
ЗВМД, пансиони за кучета, хотели или училища за кучета с брой животни за
развъждане.
Чл. 12. (1) Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията
на община Чирпан, съгласно чл. 174, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност ежемесечно изпращат в ОДБХ – Стара Загора и в Община Чирпан данните за
предходния месец от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче за
извършени манипулации и вписани във Ветеринарната информационна система.
(2) На база предоставената информация от ветеринарните лекари в Община
Чирпан отдел „Местни данъци и такси” при Община Чирпан поддържа собствена база
данни за кучетата, които се отглеждат на територията на общината.

(3) За куче, което е регистрирано/декларирано в едно населено място, а се налага
преместването му на друг адрес в същото населено място или на адрес в друго населено
място от община Чирпан:
1. Собственикът декларира кучето в общината или кметството по новия адрес,
представя издадения вече документ и бива картотекиран 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.
2. Общинският служител, вписал забележката по предходната т.1 и извършил
новото картотекиране/регистрация, по служебен ред уведомява общинската
администрация или кметството, извършили първоначалната регистрация на кучето,за
да се закрие и архивира старата му регистрация.
(4) При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при
промяна на адреса и/или населеното място, в което ще се отглежда животното,
собственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да уведоми
писмено отдел „Местни данъци и такси” при Община Чирпан или съответното
кметство по местоживеене, извършили картотекирането/регистрацията, с цел
неактуалната регистрация да бъде закрита и архивирана.
Чл. 13. В 7- дневен срок от промяната на адреса на собствеността или при смърт
на кучето собственикът уведомява ветеринарния лекар, извършил регистрацията на
кучето, за пререгистрация или отписване от регистрите.
РАЗДЕЛ III
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОПАНИТЕ
Чл. 14. Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към животните с грижа
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. 15. (1) Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е отговорен за
неговото здравословно състояние, опазване от кражба или изгубване. Длъжен е да му
осигурява условията, площта съобразно чл.34 от Закон за защита на животните,
грижите и вниманието, съобразени с естествените и физиологичните му нужди според
вида и породата му, а именно:
1. да му осигурява необходимите количества храна и вода;
2. да му осигурява необходимото пространство за движение и почивка;
3. да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване съгласно Закона за
защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност;
4. при кражба или изгубване на кучето в 10-дневен срок да подаде в отдел
„Местни данъци и такси” при Община Чирпан декларация за промяна в
обстоятелствата.

5. да регистрира притежаваните от него кучета при придобиване и всяка година
да заплаща таксата им в законоустановения срок.
(2) Стопанинът на куче е длъжен да избягва нежеланото му размножаване чрез
осигуряването на:
1. изолация по време на размножителния период;
2. кастрация.
(3) В случаите, в които стопаните не са в състояние да отглеждат новородените
или да ги предоставят на нови собственици, в 2-месечен срок от раждането животните
се настаняват в приют, а стопанинът задължително кастрира своето куче.
(4) Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е длъжен:
1. да осигури безопасността на хората, преминаващи покрай неговото дворно
пространство, като изгради ограда с достатъчна плътност и височина, непозволяваща
контакт с кучето (кучето да е на 3 м отстояние от границата на имота);
2. да не допуска животното свободно да напуска мястото на отглеждане, да
навлиза в чужда собственост или на обществени места;
3. да осигури поведение на кучето, безопасно за живота, здравето и
спокойствието на гражданите;
4. да не нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната
собственост (при наличие на такава);
5. да отглежда кучето при условия и по начин, които не формират агресивно
поведение;
6. да осигури подслон на кучето/тата, ако ги отглежда на открито, който да ги
защитава от неблагоприятни атмосферни условия;
7. да осигури 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна
разходка, ако кучетата се отглеждат предимно вързани.
(5) При отглеждане на повече от едно куче на един адрес, собственикът е длъжен
да изиска писмено съгласие:
1. от съседите по етаж и тези живеещи на съседни по един етаж при етажна
собственост;
2. от собствениците на съседни поземлени имоти при ниско и средно етажно
жилищно застрояване и обществени сгради.
(6) Собствениците на кучета ги регистрират задължително в книгата на
собствениците на етажната собственост.
Чл.16. 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 Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
Чл. 17. Кучетата, регистрирани съгласно чл. 4, т. 2, независимо от техния пол
подлежат на кастрация, ваксинация за бяс, обезпаразитяване и други процедури (при

необходимост) във ветеринарномедицински кабинет от служители на фирмата изпълнител на услугата
Чл. 18. 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. 19. (1) Кучетата, регистрирани съгласно чл. 4, т. 1, на обществени места
задължително се извеждат на повод до 1,5 м, а кучета с тегло над 20 кг. - 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 Чирпан.
Чл. 20. Забранява се:
1. на лица под 14 години да водят кучета от гигантски и едри породи, както и
агресивни кучета на обществени места;
2. влизането с кучета в търговски обекти, заведения за обществено хранене,
детски, здравни, учебни заведения, други обществени сгради, учреждения и на места,
обозначени от общината със забранителни знаци. Това ограничение не се отнася за
кучета - асистенти (водачи на хора с увреждания), и служебните кучета на
организациите на бюджетна издръжка;
3. 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. Това ограничение не се отнася за
кучета – асистенти(водачи на хора с увреждания), и служебните кучета на
организациите на бюджетна издръжка.
Чл. 21. Забранява се:
1. допускане и разхождане на кучета 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. Това ограничение не се отнася за кучета - асистенти
(водачи на хора с увреждания);
2. свободното пускане на кучета от средни и едри породи извън обозначените
места, определени със заповед на кмета на Община Чирпан.
Чл. 22. 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.
Чл. 23. Забранява се:

1. отглеждане на кучета в избени, тавански помещения, тераси, балкони, гаражи,
прилежащи части на сгради в режим на етажна собственост или на места за обществено
ползване;
2. 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;
3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник;
4. приютяване на безстопанствени кучета във входове на жилищни блокове,
избени, тавански помещения;
Чл. 24. Забранява се:
(1) организирането на борби с кучета.
(2 ) 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.
(3) ловенето и избиването на кучета, както и измъчването им по какъвто и да е
начин.
РАЗДЕЛ IV
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
Чл. 25. (1) Общинският съвет приема програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета и предвижда средства за изпълнението й.
(2) Кметът на общината организира изпълнението на програмата по ал. 1 и
ежегодно внася отчет за нейното изпълнение пред изпълнителния директор на
Българската агенция по безопасност на храните.
Чл. 26. Общината и организациите за защита на животните, регистрирани по
реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да изграждат и
стопанисват самостоятелно или съвместно приюти, съгласно чл. 41, ал. 2 и ал. 5 от
Закона за защита на животните.
Чл. 27. Кметът на Община Чирпан ежегодно със заповед определя разрешените
и обозначени със съответна маркировка и знаци (указателни табели) места за разходка
и свободна игра на кучета. Местата да са заградени и снабдени с кошчета за
биологични отпадъци, с цел ограничаване на контакта между домашните и
безстопанствените кучета и безконтролното им размножаване.
Чл. 28. (1) Нерегистрирани кучета или без един от реквизитите като: нашийник,
обозначителен знак за регистрация, повод, или оставени да се движат свободно в
градска среда без надзор, се считат за безстопанствени. В този случай служители от
фирмата изпълнител на услугата, имат право да ги заловят и да ги настанят в приют.

(2) Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал. 1 се извършва със
специално обозначени и оборудвани превозни средства с добра вентилация.
(3) 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. 29. (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 Чирпан, в
присъствието на служител на ОДБХ и представител на неправителствена организация
за защита на животните.
РАЗДЕЛ V
МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
Чл. 30. (1) Овладяването на популацията от безстопанствени кучета на
територията на община Чирпан 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 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.
Чл. 31. Мерките и дейностите за овладяване на популацията на безстопанствени
животни на територията на община Чирпан са съобразени с нормативните изисквания
на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните,
Наредба №41 / 10.12.2008 г. на Министерството на земеделието и храните, други
нормативни и административни актове, имащи отношение към дейността.

Чл. 32. Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се
осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от служители от
фирмата изпълнител на услугата или организациите за защита на животните.
Чл. 33. Не се допуска връщането на кучетата по чл. 30, ал. 3 в дворове на детски
ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца и главни
пътища от републиканската пътна мрежа.
Чл. 34. Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на
животните или общината обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс
върнатите по места животни по чл. 30, ал. 3.
Чл. 35. Всеки приют разработва и прилага система за информиране на
гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане, в т. ч. в интернет страница
и публикации в медиите.
РАЗДЕЛ VI
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 36. (1) Контролът по спазването на настоящата наредба се осъществява от
отдел „Местни данъци и такси” и сектор „Екология” при Община Чирпан и кметовете
на населените места, в съответствие с раздел II от ЗЗЖ. Нарушенията по наредбата се
установяват с констативни протоколи и актове за установяване на административни
нарушения, съставени от съответните длъжностни лица или кметове на населените
места.
(2) Неправителствени организации съдействат на органите по ал. 1 при
осъществяване на контролните им правомощия.
(3) Контролните органи по чл. 36, ал. 1 от настоящата наредба 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) Длъжностните лица, осъществяващи контролът по спазването на настоящата
наредба имат право да:
1. Установяват самоличността на собственика на животното – домашен
любимец, със съдействието на отдел „Местни данъци и такси” при Община Чирпан,
РУ - Чирпан и ОДБХ – Стара Загора.
2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на
собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че
се отглеждат или третират животни - домашни любимци. В случаите на отказ от страна
на собственика на имота проверката се извършва със съдействието на РУ – Чирпан.
Проверката може да бъде извършена и съвместно със служители на ОДБХ – Стара
Загора и представители на неправителствени организации за защита на животните.
(5) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:

1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и
отговорници за отстраняването им;
2. Съставят актове за установяване на извършено административно нарушение.
(6) Въз основа на съставените актове за установени административни
нарушения се издават наказателни постановления от кмета на Община Чирпан или от
упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 37. (1) За констатирани нарушения по тази наредба на виновните лица се
налагат следните наказания:
1. В случай, че собственикът или на лицето под чийто надзор се намира кучето
не го е декларирал в определения с наредбата ред и срок, на собственика или на лицето,
под чийто надзор се намира кучето се налага глоба в размер на 200 лв. за всяко куче.
Глоба в същия размер се налага и на собственик или на лицето под чийто надзор се
намира кучето, който след издаденото му предписание по чл. 10, ал.7 от наредбата не е
регистрирал кучето.
2. За нарушение по чл.11 се налага наказание – глоба от 100 лева до 300 лева.
3. При неизпълнение на задълженията по чл.12, ал.1 се налага наказание – глоба
в размер на 200 лева, а при повторно извършване – в размер на 500 лева.
4. При неизпълнение на задълженията по чл.15, ал.4, т.1 и т.3, чл.19, ал.1, чл.20,
т.2, чл.21, чл.22 и чл.23, т.3 се налага глоба в размер на 100 лева.
5. За нарушение по чл. 18 се налага глоба в размер от 50 до 500 лева.
6. При констатирано нарушение по чл.15, ал.4, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, ал.5, т.1 и т.2,
ал.6, чл.16, чл.17, чл.20, т.1 и т.3, чл.23, т.1, т.2 и т.4 и чл.24 на собственика се налага
глоба с фиш от 10 до 50 лева.
7. При непочистване на мястото след дефекация на кучето се налага глоба в
размер на 100 лева.
(2) Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното
нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.
(3) 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 ЗАНН.
Чл. 38. (1) Глобите и таксите, събрани по реда на тази наредба, постъпват в
общинския бюджет и се използват за: мероприятия, свързани с намаляване броя на
безстопанствените кучета на територията на община Чирпан.

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
продължение на едногодишен период.

в

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.
РАЗДЕЛ VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.5 от Закона за защита
на животните и чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Чирпан.
§ 3. С приемането на настоящата наредба от Общински съвет – Чирпан се
отменя досега действащата Наредба за притежание и отглеждане на кучета на
територията на община Чирпан.
.§ 4. Всички случай и въпроси, които не могат да бъдат уредени с тази наредба,
се решават съгласно действащата нормативна уредба.
§ 5. Настоящата наредба е приета с Решение № …, прието на ……. 2018 г. по
Протокол № … от Общински съвет – Чирпан и влиза в сила от датата на приемането й.

Приложение № 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният:
___________________________________________________________________
/име, презиме, фамилия/ ЕГН: _____________________________, ЛК №
_______________, издадена на ______________ от МВР _______________________
Постоянен адрес по местоживеене на собственика:
гр. /с./ _______________________________ .
ул.____________________________________ № ______, вх. __________, ет. ______,
ап. _____ телефон _______________________________, мобилен телефон
__________________________ представител на:
________________________________________________________________________
седалище
и
адрес
на
управление:
__________________________________________________________________________
ЕИК/ код по БУЛСТАТ: ______________________________________________________

Д Е К Л А Р И Р А М:
че като собственик на ______________ бр. куче / кучета съм запознат със задълженията
си по Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Чирпан, както и с
размерите на налаганите глоби при установяване на нарушения.
гр. Чирпан _______________________________
/дата/
/подпис,
печат/
__________________________________________________________________________
Данните, които ни предоставяте и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат на
специална защита и ние поемаме ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме
само за наша информация и да не ги предоставяме на трети лица

Приложение № 2
ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЧИРПАН
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
От:
__________________________________________________________________________
/име, презиме, фамилия/ ЕГН: _____________________________, представител на:
__________________________________________________________________________
/наименование
и
правно-информационна
форма/
със
седалище:
____________________________________________________________________ и адрес
на управление: _____________________________________________________________
ЕИК/ код по
БУЛСТАТ: _______________________ телефон _________________________________,
e-mail: ___________________________________
Уважаеми/а г-н/г-жо Кмет,
Моля, във връзка с изискванията на чл.9, ал.4 от Наредбата за придобиване,
притежание и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на Община Чирпан, да бъде извършена административна
регистрация на притежаваното/ите от мен ________ бр. куче / кучета.
Прилагам следните документи:
1. Ветеринарномедицински паспорт /копие/.
2. Документ, удостоверяващ целта за използване
специализираните институции(ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.).

на

кучето,

издаден

от

3. Декларация за запознаване със задълженията ми по настоящата Наредба и размерите
на налаганите глоби като собственик на куче.
4. Документ за платена годишна такса –на куче.
гр. Чирпан _________________________________
/дата/
/подпис,
__________________________________________________________________

печат/

Данните, които ни предоставяте и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат на
специална защита и ние поемаме ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме
само за наша информация и да не ги предоставяме на трети лица

