
ПРОЕКТ 

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - компаньони и 

селскостопански животни на територията на Община Горна Оряховица 

 

 

Раздел I 

Общи положения 

 

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

развъждане на животни – компаньони и селскостопански животни на територията на Община 

Горна Оряховица, взаимоотношенията между общинската администрация, Районна ветеринарна 

лечебница /РВЛ/, собствениците на животни – компаньони и селскостопански животни. 

 

Раздел II 

Придобиване, регистрация, отглеждане, развъждане и размножаване на животни – 

компаньони  

 

Чл.2. (1)Придобиването на животно – компаньон се удостоверява: 

1. С договор за покупко-продажба от търговски обект, развъдник, приют, пансион, 

регистрирани по чл.137 от ЗВД  или други физически и юридически лица; 

2. С договор за дарение от развъдник, приют, пансион, регистрирани по чл.137 от 

ЗВД или други физически и юридически лица; 

3. Със сертификат и ветеринарномедицински паспорт (за кучета и котки), при внос от 

трета страна и ветеринарномедицински паспорт /за кучета и котки/ при обмен между Република 

България и държавите членки на Европейския съюз; 

4. Посредством регистрационните документи – ветеринарномедицински паспорт с 

вписана идентификация, съгласно чл.174 от ЗВД при придобиване на безстопанствено животно 

от улицата; 

 (2) Забранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 18 год. без 

писмено съгласие на родителите или настойниците им. 

  

Регистрация на животни – компаньони 

 

Чл.3. Регистрация на животни – компаньони 

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; 

2. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче 

над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя 

документ за платена такса по Закона за местните данъци и такси.  

3. При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, 

които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-

териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на 

животното. 

4. Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и 

на манипулацията по поставяне на татуировката или микрочипа. 

5. В информационният център на Община Горна Оряховица, собственикът декларира 

животното-компаньон в тримесечен срок от датата на придобиването му, независимо дали 

същото е освободено от дължимия данък, съгласно чл.175 от ЗВД. 

6. При промяна на адреса, на собствеността или при смърт на кучето, собственикът е 

длъжен да уведоми РВЛ и съответния отдел в Община Г.Оряховица  в срок от 7 дни след 

настъпване на събитието. 
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7. Лицензираните ветеринарни лекари на територията на Община Г.Оряховица, в 

изпълнение на чл. 174 от ЗВД изпращат ежемесечно данни от ветеринарномедицинския паспорт 

на всяко регистрирано куче до кмета на общината. 

8. Въз основа на подадените от лицензираните ветеринарни лекари данни, в  Община 

Горна Оряховица се създава регистър на домашни кучета, който съдържа:  

8.1. Номер и дата на регистрация; 

8.2. Номер на обозначителния знак; 

8.3.Трите имена на собственика и постоянният му адрес; 

8.4. Адрес на който пребивава кучето; 

8.5. Име на кучето, порода, външни белези и цел на използването му; 

8.6. Имунизационен паспорт – номер и начин на трайно маркиране (татуировка или 

микрочип), дата на издаване, издател; 

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

8.8. Платена такса – номер на квитанция и дата; 

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

Наредба и размерите на налаганите глоби; 

 

 Чл.4. Заплащане и освобождаване от такса за притежаване на куче 

(1) Заплащане на такса за притежаване на куче 

1. Собственикът е длъжен да заплаща годишна такса за притежаване на куче по 

Закона за местните данъци и такси 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. 

 (2) Приходите от събраните такси - куче постъпват в общинския бюджет и се използват 

за: 

      1. Обособяване и благоустрояване на местата, определени със заповед на кмета на 

общината за разхождане на животните-компаньони;  

 2. За мерки и дейности, насочени към овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община.  

 

(3) Освобождаване от такса за притежаване на животно-компаньон 

1. Освобождават се от такса притежаване на куче по чл.175 от ЗВД собствениците на: 

  1.1.  кучета на инвалиди; 

  1.2.  служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

  1.3.  кучета, използвани за опитни цели; 

  1.4.  кучета, използвани от Българския червен кръст; 

  1.5.  кастрирани кучета; 

     1.6.  ловни кучета. Собственикът на ловно куче трябва да притежава заверен за 

съответната календарна година ловен билет, издаден от  БЛРС и да го предостави при 

поискване на ветеринарните и общински органи. 

  

 

Отглеждане на животни-компаньони 

 

Чл.5. Принципи на отглеждане. 

(1)  Всеки, който се грижи за животно - компаньон е длъжен да му осигурява 

условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди, като: 

1. Осигурява място за обитаване  и условия, съобразени с нуждите му; 

2. Осигурява необходимото пространство, свобода за движение, естествена светлина, 

добра вентилация и обезопасяване от вредни газове и изпарения; 
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3. Предпазва го от контакт с предмети и препарати, които могат да го наранят или да 

предизвикат отравяне на територията на дома; 

4. Предоставя достатъчно количество храна, вода и свободен достъп до тях; 

5. Използва подходящи съдове за хранене, поставени по начин, който не позволява 

замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните; 

6. Грижи се за животните и не ги изоставя, включително и тяхното потомство; 

7. Предприема всички мерки за предотвратяване на бягство на животните; 

8.  Отглежда животното – компаньон при условия и начин, които не формират агресивно 

поведение; 

9.  Осигурява поведение на животното - компаньон, безопасно за здравето и живота на 

други животни и на хората; 

10. Осигурява ветеринарномедицинско обслужване: 

   10.1. при необходимост поради нарушено здравословно състояние и нараняване; 

   10.2. за целите на профилактиката от опасни за хората и животните заболявания - 

ваксинация и обезпаразитяване, съгласно изискванията на ЗВД; 

11. Не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или 

придобита нетърпимост едно към друго. 

12. Не нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната 

собственост. 

(2) В случай, че собственикът на животно-компаньон не може да го отглежда по 

независещи от него причини, той го предава в приют, спасителен център или на нов собственик, 

който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености. 

(3) На територията на Община Горна Оряховица се забранява отглеждането на животни-

компаньони: 

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

2. В общите части и прилежащите територии на сградите в режим на етажна 

собственост; 

3. В мазета на сгради. 

4. В сградите в режим на етажна собственост без писменото съгласие на живеещите 

на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание. 

(4) 1. При отглеждане на кучета и котки в жилища в сграда  - етажна собственост се 

осигурява следната площ: 

1.1. за кучета от малки породи до 10 кг – не по-малко от 6 м²; 

1.2. за кучета от средни породи до 25 кг – не по-малко от 8 м²; 

1.3. за кучета от големи породи над 25 кг – не по-малко от 10 м²; 

1.4. за котка – не по-малко от 6 м². 

2. Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището. 

3. При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява подслон или 

къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия; 

    3.1. Ако движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, 

размерите на ограденото пространство задължително са: 

     - за кучета с височина до 50 см – 6 кв.м; 

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

    3.2. Височината на ограждането се оразмерява така, че изправеното куче да не достига 

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

     - за кучета с височина до 50 см – 1,6 м; 

     - за кучета с височина над 50 см – 2 м; 

4. На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра основно 

метално въже, на което да бъде прикрепен повод не по-малък от 1,5м., необходим за свободно 

движение на кучето, като му се осигурява ежедневна разходка, съгласно чл.34, ал.4 от ЗЗЖ. 

Връзката между повода и нашийника да е подвижна. 
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 Чл.6. (1). При постъпване на писмен сигнал за наличие на случаи, посочени в чл.5 ал.1 и 

ал.2, се извършва съвместна проверка, участие, в която вземат: 
1. специалист от общинска администрация в  Г.Оряховица; 

2. представител на РВЛ; 

3. представител на общинска охрана. 

(2) След извършване на проверката се съставя протокол и предписание до собственика 

със срок за отстраняване на констатираните нарушения. 

Чл.7. Когато собственикът не изпълни предписанията по чл.6, същият подлежи на 

санкции, предвидени в разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/ и 

Закона за защита на животните /ЗЗЖ/. 

 

Размножаване на животни – компаньони 

 

Чл.8. Размножаване на животни – компаньони 

(1) Собственикът на животни – компаньони е длъжен да избягва нежелано размножаване 

на нежелани животни-компаньони чрез осигуряването на: 

      1. изолация по време на размножителния период; 

      2. ветеринарномедицински продукти за отлагане и потискане на еструса; 

      3. кастрация. 

(2) Всички собственици на животни-компаньони /кучета и котки/ осигуряват кастрацията 

им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни 

или да ги предоставят на нови собственици, съгласно чл.36 от Закона за защита на животните.  

(3) В случаите, в които собствениците не са в състояние да отглеждат новородените 

животни или да ги представят на нови собственици, новородените животни се настаняват в 

приют, а собственикът задължително кастрира своето животно – компаньон. 

 

Раздел III 

Присъствие на животно – компаньон на обществени места 

  

Чл.9. На обществени места собственикът на животното-компаньон е длъжен: 

1.Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на 

обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни. 
2.Да не оставя животното – компаньон без надзор и да осигурява постоянен и 

непосредствен контрол върху поведението му. 
3.Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно – 

компаньон с други животни и хора. 
4.Да не използва животното – компаньон за комерсиални цели – просия, фотография, 

игри на късмета, хазарт. 
5. Да носи със себе си следните регистрационни документи на животното – компаньон: 
5.1. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него; 

5.2. Документ за платена такса за съответната година или предходната, или копие от 

него, ако кучето не е освободено, съгласно чл.175 от ЗВД; 

5.3. За ловните и служебни кучета на бюджетна издръжка – копие от ловен билет, 

издаден от  БЛРС; 

6.Собственикът е длъжен да предоставя документите на животното – компаньон пред 

ветеринарните или общински власти при поискване. 

7.Да почиства мястото след дефекация на животното – компаньон. 

 

 Чл.10. Забранява се разхождането на животни- компаньони: 

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

2. На територията на здравни заведения; 

3. На територията на детски площадки; 
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4. На територията на градските паркове и градини, които не са определени със 

заповед на кмета на Община Горна Оряховица за разхождане на животни – компаньони; 

 

 Чл.11. Собственикът на животно – компаньон е длъжен: 

1. На обществени места да води кучето си винаги и задължително на повод до 1,5м., а 

при  животни над 10 кг. задължително и с намордник, при условие, че здравния статус на 

кучето позволява.  

2. При условие, че физиологичното състояние на кучето не позволява носенето на 

намордник, собственикът на животното – компаньон трябва да носи документ, удостоверяващ 

здравния проблем на кучето и да го показва пред ветеринарните и общински власти при 

проверка. 

3. От намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора и асистенти на хора с 

увреждания; 

4.  Поводът и намордникът не са задължителни на местата за разхождане на животни 

- компаньони, определени със заповед от кмета на района; 

 

 Чл.12. Забранява се разхождане на животни – компаньони от лица под 18 г. без 

писмено съгласие от родителите или настойниците. 

 

 Чл.13. Забранено е умишленото провокиране на животни – компаньони към агресия 

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

на разходка или в сгради в режим на етажна собственост. 

 

 

Раздел ІV 

Отглеждане на селскостопански животни 

 

Чл.14.Допустими норми за брой и вид на отглежданите животни в зависимост от 

мястото им на отглеждане 

(1) В гр. Горна Оряховица, при спазени изисквания на  настоящата наредба се 

разрешава отглеждането на: 

1.1. до 10 броя птици / зайци/ и 1 брой прасе в урегулирани поземлени имоти със 

свободно стоящи ниско етажни жилищни сгради / до два жилищни етажи/ и еднофамилни 

сгради, извън централната градска част и извън междублоковите пространства на жилищните 

комплекси. 

1.2. При съсобственост на имота - с писмено съгласие от съсобствениците. 

2. Разрешава се за кв. Калтинец и кв.Гарата отглеждането до: 

2.1. 20 броя птици /зайци/ 

2.2. 2 броя прасета 

2.3. 4 броя овце /кози/ 

2.4. 2 броя едър рогат добитък 

           2.5.  1 брой еднокопитни /кон, магаре,муле/. 

       (2) За останалите населени места се разрешава отглеждането на домашни животни и 

птици до: 

1. 100 броя птици/зайци/ 

2.  3 броя прасета 

         3. 5 броя овце 

           4.  5 броя кози 

           5.  2 броя едър рогат добитък 

 6. 1 брой еднокопитни /кон, магаре,муле/. 

         (3) За гр. Горна Оряховица се забранява: 

       1. отглеждането на всички видове домашни животни и птици със стопанска цел и за 

лично ползване 
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1.1. в централната градска част 

1.2. в междублоковите пространства на жилищните комплекси в парковете, об-

ществени площи и терени за озеленяване 

1.3.в мазета, гаражи, веранди и тераси. 

 

 

Чл.15. Принципи и изисквания за отглеждане 

1.Собственици на животновъдни обекти, които отглеждат селскостопански животни в 

личните си дворове са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района и със 

зоохигиенните, ветеринарномедицинските и санитарно-хигиенните изисквания. Помещенията 

за отглеждане на животни трябва да отстояват на 6 /шест/ метра от оградата и на 15  

/петнадесет/ метра от жилищата на съседите. 

2.Собствениците на селскостопански животни осигуряват място в своя двор за 

временно депониране /съхранение/ на животинските отпадъци /тор/. Депонирането на торовите 

отпадъци да се извършва в двора на стопанина, на отстояние не по-малко от 3 /три/ метра от 

оградата и на 6  /шест/ метра от жилищата на съседите. 

3. Собственици на животновъдни обекти са длъжни да спазват изискванията на глава 7 

от Закона за ветеринарномедицинската дейност за защита и хуманно отношение към 

животните. 

4. Животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 44 от 20 

април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. 

5.Забранява се пашата на селскостопански животни и изграждането на егреци на 

територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, междублокови 

пространства, сметоразтоварища, както и на местата, допълнително забранени със заповед от 

кмета на района. 

6.Кметовете на населени места 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 селскостопански животни. 

7.За населените места с организирано сметосъбиране се забранява изхвърлянето на 

отпадъците от отглеждането на животни в съдовете за твърди битови отпадъци. 

8. При почистване и измиване на местата на домашни животни и птици да не се 

допуска директно отвеждане на отпадъчните води в градската канализация. 

9.Торовият отпад от отглежданите животни на територията на общината да се извозва с 

необходимата периодичност при недопускане замърсяване на околната среда, на определено 

със заповед на кмета място.  

10. Изискванията по чл.15, т.1 и т.2 не се отнасят, когато съседното жилище или имот 

са придобити след придобиване на животните на съседа. 

Чл.16. Придвижване и транспортиране на селскостопански животни 

1. При придвижване и транспортиране селскостопанските животни се придружават 

от ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни; 

2. Придвижването на селскостопанските животни на територията на Община Горна 

Оряховица се извършва по маршрути, предварително определени със заповед на кмета на 

общината. 

 

Чл.17. Регистрация на селскостопанските животни 

          1. Собствениците,  които притежават временно или постоянно селскостопански 

животни, са длъжни да ги регистрират в РВЛ - гр. Горна Оряховица в срок от 7 дни за 

новородени животни и 3 дни за новопостъпилите и напусналите животновъдния обект животни.  

        2. При придвижване и транспортиране селскостопанските животни се придружават от 

ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни. 

 

Раздел V 
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Отглеждане на пчелини и пчелни семейства на територията на Община Горна Оряховица 

 

Чл.18. Отглеждане на пчелини и пчелни семейства на територията на Община 

Горна Оряховица 

(1) В общинска администрация се създава регистър на пчелините, включително 

пчелните семейства и регистър на пчелните семейства на подвижното пчеларство. 

(2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване 

подават заявление за регистрация по ал. 1. 

(3) В едномесечен срок от регистрацията по ал.1 общинска администрация изпраща 

информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции "Земеделие и гори" и 

Националната ветеринарномедицинска служба. 

(4) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса. 

(5) При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на временен 

пчелин се издава от кмета на общината в деня на подаване на молбата, при спазване 

изискванията на чл. 18, ал. 1. 

(6)  Забранява се устройването на постоянни и временни пчелини на: 

           1.  разстояние, по-малко от 100м. от административни сгради, училища, детски 

градини и болнични заведения; 

            2.  разстояние, по-малко от 10 км. в райони с регистрирани племенни пчелини за 

производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини; 

           3.  разстояние, по-малко от 5 км. в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за 

производство на племенни пчелни майки; 

           4.  територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната; 

           5.  разстояние, по-малко от 500м. от химически заводи, които замърсяват въздуха с 

вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, 

кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства. 

            (7) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м. от съседни 

пчелини и на повече от 100 м. от републиканската пътна мрежа. 

 

Раздел VI 

Административно – наказателни разпоредби 

 

Чл.19. (1)  Контролни органи по смисъла на наредбата са: 

1. Кметът на Община Горна Оряховица и упълномощени от него длъжностни лица. 

 

Чл.20. (1)  Контролните органи по чл.19, ал.1 извършват: 

1. Проверки по заповед на кмета на Община Горна Оряховица; 

2. Системни проверки; 

3. Проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на 

наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица. 

  (2) Контролните органи: 

 1. Установяват самоличността на собственика на животното, със съдействието на 

общинска охрана; 

 2. Имат право да влизат след осигурен достъп от страна на собственика във 

недвижими имоти, където се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или 

третират животни.  

 (3) 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 административни нарушения; 

3. Налагат глоба срещу квитанция.  
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        (4) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения, 

кмета на Община Горна Оряховица издава наказателни постановления. 

  

 

Чл.21. Санкции и глоби 

(1) За констатирани нарушения по чл.9, т.5 и т.6, чл.13 на нарушителите се налага глоба 

с фиш до 20лв., а при повторно нарушение до 200лв.; 

(2) За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в ал.1, на 

нарушителите се налагат глоби от 50 до 200лв., а при повторни нарушения от 200 -400лв.; 

(3) Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното нарушение не се 

предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт. 

(4) В случай, че стопанинът не осигури кастрация на домашното животно, съгласно чл.8, 

ал.1 и ал.2, му се налага глоба от 50 до 200лв., а при повторно нарушение от 200 до 400лв. 

(5) В случай, че стопанинът не осигури поставянето на микрочип на животното- 

компаньон, съгласно чл.3 т.3, му се налага глоба в размер до 250лв., а при повторно нарушение 

до 500 лв. 

 

 Чл.22. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения 

и наказания. 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.178, чл.133 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Закона за защита на животните, Закона за 

пчеларството, Наредба 44 от 20 април 2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдни обекти. 

2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Община Горна Оряховица и 

кметовете по населени места. 

3. За всички останали животни, без кучета и котки, отглеждани като домашни 

любимци, задължително се спазват разпоредбите на Наредба №39 от 01.12.2008г. за условията 

за отглеждане на животни-компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески 

особености и Наредба №41 от 10.12.2008г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, 

развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за 

животни. 

4. С приемането на настоящата наредба от Общински съвет Горна Оряховица се 

отменя действието на чл.51,чл.52,чл.53,чл.54 и чл.55 от Наредбата за управление на дейностите 

по изхвърляне, събиране, складиране, превозване, преработване, оползотворяване и 

обезвреждане на битови, строителни и опасни отпадъци на територията на Община Горна 

Оряховица. 

5. Наредбата е приета с Решение №........ от ...........20..... г. 

 


