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Мотиви и Проект 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Кричим, приета с Решение № 105, 

взето с протокол № 12 от 27.12.2012 г. на Общински съвет при 
община Кричим 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните 
актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на 
обществеността в община Кричим в регламентирания 30-дневен срок, считано от 
02.05.2018 година от обявяването на интернет страницата на Община Кричим: 
www.krichim.bg, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, 
препоръки и др., по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Кричим, приета с Решение № 105, взето с протокол № 12 от 27.12.2012 г. на Общински 
съвет при община Кричим, като такива могат да бъдат предоставяни на e-mail: 
obs_krichim@abv.bg и/или kmet_krichim@abv.bg, или в деловодството на Общински 
съвет при община Кричим на адрес: п.к. 4220 гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, 
пл. „Обединение” № 3. 

МОТИВИ:

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим, приета с 
Решение № 105, взето с протокол № 12 от 27.12.2012 г. на Общински съвет при община 
Кричим, прилагаме съответните мотиви, както следва: 

І. Причини, които налагат приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Кричим: 

1. Към настоящия момент разпоредбите на местната Наредба са в противоречие 
с някои нормативни актове от по-висока степен от действащото национално 
законодателство, а именно: Закона за защита на животните и Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. От приемането на Наредбата до момента не са 
предприемани действия за изменения и/или допълнения, които да приведат 
своевременно същата в съответствие с измененията и допълненията на посочените 
основни закони, в изпълнение на които е приета тя. 

2. С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Кричим, ще се синхронизират разпоредбите на местната Наредба с действащата 
нормативна уредба от по-висша степен, с което ще се избегне създаденото 
противоречие и незаконосъобразност на някои от текстовете в нея. 

ІІ. Цели, които се поставят:
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване на популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Община Кричим, има за цел да 
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синхронизира местната Наредба и да я приведе в съответствие с нормативни актове от 
по-висока степен на действащото национално законодателство. 

ІІІ. Финансови средства: 
Не се предвижда да бъдат ангажирани финансови следства по прилагането на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Кричим, приета с Решение № 105, 
взето с протокол № 12 от 27.12.2012 г. на Общински съвет при община Кричим, ако 
това се наложи, същите ще бъдат осигурени от средства от общинския бюджет. 

ІV. Очаквани резултати:
Постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с 

приложимото в тази област национално законодателство от по-висока степен и в 
създаването на стабилна подзаконова нормативна уредба. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване 

на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим, приета 
с Решение № 105, взето с протокол № 12 от 27.12.2012 г. на Общински съвет при 
община Кричим, ще синхронизира подзаконовата нормативна уредба, действаща на 
територията на община Кричим в засегнатата област и с норми на Европейския съюз, в 
чието изпълнение са приети и действат нормативните актове от по-висока степен, с 
които е съобразено предложеното изменение на Наредбата.  

VІ. Правни основания: 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване на популацията 

на безстопанствените кучета на територията на община Кричим се приема на основание 
чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при 
спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния 
кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове. 

ПРОЕКТ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с изпълнението на Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода 2016-2018 
година, приета с Решение № 41, взето с протокол № 4 от 27.01.2016 г. на ОбС – 
Кричим, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните 
актове, Общински съвет при община Кричим,  

РЕШИ: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим, приета с 
Решение № 105, взето с протокол № 12 от 27.12.2012 г. на Общински съвет при община 
Кричим, както следва: 

§ 1. Изменя се чл. 3 от Наредбата, който придобива следната редакция: 
„Чл. 3. Не се разрешава продажба на куче на лица под 18-годишна възраст 

без съгласието на родител/настойник.» 
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§ 2. Изменя се т. 3 на чл. 4, ал. 1 от Наредбата, която придобива следната 
редакция: 
 «Чл. 4, ал. 1, т. 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 регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ 
на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на 
БАБХ.» 

§ 3. Изменя се т. 4 на чл. 4, ал. 1 от Наредбата, която придобива следната 
редакция: 
 «Чл. 4, ал. 1, т. 4. Практикуващите ветеринарни лекари на територията на 
община Кричим изпращат ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на 
всяко регистрирано куче в ОДБХ и в общината.» 

§ 4. Изменя се т. 5 на чл. 4, ал. 1 от Наредбата, която придобива следната 
редакция: 
 «Чл. 4, ал. 1, т. 5. Собствениците на кучета подават декларация по образец за 
регистрация на домашно куче в община Кричим и заплащат такса за притежаване на 
куче съгласно Закона за местните данъци и такси, определена с Наредбата за 
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на 
община Кричим.» 

§ 5. Изменя се т. 9 на чл. 4, ал. 1 от Наредбата, която придобива следната 
редакция: 

«Чл. 4, ал. 1, т. 9. Собствениците на зоомагазини, в които се продават кучета, в 
срок до 5 дни от продажбата на куче, писмено предоставят в община Кричим данни за 
собственика (имена, адрес, телефон за връзка) и данни от паспорта на кучето (дата на 
издаване, имена на ветеринарният лекар, издал паспорта, дата на поставяне и номер на 
микрочип). »

§ 6. Изменя се т. 10, б.б. на чл. 4, ал. 1 от Наредбата, която придобива 
следната редакция: 

«Чл. 4, ал. 1, т. 10, б.б. Кучета, които придружават или охраняват 
селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект – 
удостоверено от собственика с предоставяне на удостоверение за регистрация на 
животновъдния обект.» 

§ 7. Изменя се т. 10, б.з. на чл. 4, ал. 1 от Наредбата, която придобива 
следната редакция: 

«Чл. 4, ал. 1, т. 10, б.з. Ловни кучета - удостоверено от собственика с 
представяне на копие на заверен ловен билет.»

§ 8. Изменя се чл. 21, ал. 2, т. 1 и т. 3 от Наредбата, които придобиват 
следната редакция: 

«Чл. 21, ал. 2, т. 1. Собственик, водач или стопанин на куче - домашен любимец, 
който разхожда кучето си без нашийник и неразтеглив повод, а кучетата от породите 
кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска 
овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, 
бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, американски булдог, както и едри 
кучета с агресивен характер - без неразтеглив повод до 1,5 м. и/или без намордник. 
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Чл. 21, ал. 2, т. 3. При преминаването на кучета- домашни любимци, водени от своя 
собственик, водач или стопанин през градските паркове и градини, детски площадки, 
детски градини и ясли, и техните дворове, ако не са изпълнени изискванията на чл. 21, 
ал. 2, т. 1 от настоящата наредба.” 

§ 9. Създава се нов чл. 23, както следва: 
 „Чл. 23. (1) Собственик на куче, който не изпълни задължение по чл. 172, т. 1 
или 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, се наказва с глоба в размер 100 
лв. 

(2) Собственик на куче, който не изпълни задължение по чл. 173 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв. 

(3) Собственик на куче, който наруши изискване по чл. 174 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, се наказва с глоба в размер 200 лв. Когато 
нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага 
имуществена санкция от 200 до 400 лв. 

§ 10. Създава се нов чл. 24, както следва: 
„Чл. 24. (1) Нарушенията по чл. 23, ал 1 – 3, се установяват с актове издадени от 

упълномощени от Кмета на община Кричим длъжностни лица.
(2) Наказателните постановления по чл. 23, ал. 1 – 3, се издават от Кмета на 

община Кричим. Сумите от тези глоби постъпват в приход на общинския бюджет и се 
използват целево за: изграждане и поддържане на специализирани обособени площадки 
за разхождане на домашни кучета; поставяне на указателни табели (забранителни, 
разрешителни) за разхождане на домашни кучета; за доставка и монтаж на 
специализирани кошчета за кучешки екскременти; за общински кампании по 
кастрации, обезпаразитяване, чипиране и пр.» 

§ 11. Създава се нов § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Наредбата, със следното съдържание: 

„§5. Неразделна част от наредбата е Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 5  - 
декларация за регистрация на домашно куче.   

§ 12. Създава се нови § 6 и § 7 към Преходни и заключителни разпоредби на 
Наредбата, както следва: 

„§ 6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кричим, е приета 
с Решение № ..., взето с протокол № ... от ...........2018 година, и влиза в сила от деня на 
влизане в сила на решението за приемането й. 

§ 7. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Кричим.” 
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Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 5  
от Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета  

на територията на Община Кричим 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНО КУЧЕ 

по чл. 4, ал. 1, т. 5 от Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Кричим 

1. От ……………………………………………………………….................................................... 
                                        /собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 
2.  ЕГН/ ЛНЧ

3. Настоящ адрес: ………………………………………………...................................... 
4. Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………. 
5. Телефон за контакти:.................................................., е-адрес:............................................................ 

I. На основание чл. 4, ал. 1, т. 5 от НОПБКТОК декларирам, че притежавам КУЧЕ:
Порода……………………….……  
Име на кучето ............................................................ 
Дата на придобиване на кучето:…………………… 
№ на паспорта на кучето …………………………………….., дата на издаване…….…………… 

издаден от ………………………………………………………………………... 
(изписва се името на ветеринарния лекар) 

Кучето ще отглеждам на адрес ................................................................................................................ 
гр./с./, общ. ж.к., ул., бл., вх., ап., ет./ 

II. На основание чл. 175, ал. 2 от ЗВМД декларирам, че е налице следното обстоятелство за 
освобождаване от такса:  

 1. куче на лице с увреждания; 
 2. служебно куче в организация на бюджетна издръжка; 
Наименование на организацията: ................................................................ 
 3. куче, използвано за опитни цели; 
Наименование на организацията: ......................................................................... 
 4. куче, използвано от Български червен кръст; 
 5. куче, което придружава или охранява селскостопански животни, които се отглеждат в 

регистриран животновъден обект. 
* Отбелязването на един от гореизброените случаи е основание за освобождаване от 

заплащане на такса.  

III. Декларирам, че съм запознат с Наредбата за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Кричим. 

Прилагам:
 копие от страниците на ветеринарномедицинския паспорт  с описание и идентификация на 

животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар; 
 копие от решение на ТЕЛК/ НЕЛК на собственика на кучето; 
 други ………………………………………………………………………………………………….. 

Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл.313 от НК на Република 
България 

Дата……………..………   ПОДПИС НА ДЕКЛАРАТОРА:……………………… 

ВНОСИТЕЛ НА ПРОЕКТА: Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет Кричим 


