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СЪОБЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 Във връзка с проблемите с популацията на безстопанствените кучета и 
зачестилите случаи на изоставяне на кучета от техните безотговорни собственици, ви 
напомняме, че следва стриктно да се спазват законовите разпоредби,  както и 
подзаконовите нормативни актове, въвеждащи  правилата при отглеждане, полагане 
грижи и извеждане на домашни животни, а именно: 

1. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество на територията на Община Кричим

„Чл. 62. (1). Забранява се предлагането/поставянето на храна и хранителни 
отпадъци на безстопанствени кучета и котки на обществени места, с цел 
предотвратяване създаването на хранителни навици и териториалност. 

(2). Приютяване на безстопанствени животни във входовете и прилежащите 
територии на жилищните сгради.” 

2. Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Кричим

„Чл. 4 (1) Задължения на собствениците на домашни кучета по тяхната 
регистрация:  

5. (изменена с Решение № 307, взето с Протокол № 35 от 12.06.2018г. на ОбС). 
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. 

Чл. 10. При бягство или загубване на куче, собственикът е длъжен в 3-дневен 
срок да уведоми в писмена форма общинска администрация.  

Чл. 11. Забранява се: 
4. допускането на свободно движещи се кучета на обществени места, 

предназначени за отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност; 
5.  свободно пускане на кучета извън разрешените и обозначените за тях места; 
9. отглеждане на кучета при постоянна тъмнина, в гаражи, на тераси 

представляващи обща част от етажна собственост и около жилищните блокове и 
кооперации;” 

При неспазване на горепосочените нормативни актове ще бъдат 
предприети мерки срещу нарушителите от  компетентните органи. 

Призоваваме гражданите да регистрират своите кучета при ветеринарен 
лекар и да спазват нормативните изисквания на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и Наредбата 
за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Кричим. 

Ако станете свидетели на изоставяне на кучета, моля да запишете номер на 
автомобил и да се обадите в община Кричим на тел.: 03145 22 33 – дежурен, 03145 
20 98 – еколог, или на 0339 633 11 – Районно управление „Полиция”, гр. 
Стамболийски.   
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