
НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОТГЛЕЖДАНЕ  И КОНТРОЛ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И  ЖИВОТНИ - 

КОМПАНЬОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА РИЛА 
(Приета с Решение №49/26.01.2012 г.;изм.и доп.с Р-е №276/31.01.2013 г. , изм. и доп. с Р-е 

№386/08.08.2013 г, доп. с Р-е № 422/31.10.2013 г; изм. и доп. с Р-е №683/26.03.2015 г )

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1.(1). С настоящата Наредба се регламентира реда, начина и условията за  придобиване, 
притежаване, отглеждане и регистрация на селскостопански животни (едър и дребен рогат 
добитък, еднокопитни, свине, зайци и птици) за собствени нужди и на животни – компаньони 
(кучета, котки и др.) на територията на община Рила, както и взаимоотношенията между 
Общинската администрация, Агенцията по безопасност на храните, Районната 
ветеринарномедицинска служба (РВМС), Природозащитни неправителствените организации 
(НПО) и собствениците на животни. 

(2). Разпоредби на тази Наредба са задължителни за всички физически и юридически лица, 
които живеят и/или временно пребивават и управлението, на които е на територията на  Община 
Рила. 

Чл.2. Разпоредбите на тази Наредба се  прилагат за: 
1. Селскостопански животни отглеждани за задоволяване на собствени нуждите в личните 

стопанства, отглеждани и развъждани от човека с цел производство на суровини и храни 
от животински произход или за други селскостопански цели или за работа (впрегатен 
добитък, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици, пчели). 

2. Животни, използвани за превозни средства със животинска тяга; 
3. Животни – компаньони отглеждани за домашни любимци (кучета и котки) 
4. Пчелни семейства в пчелини за лични нужди 

РАЗДЕЛ IІ 
ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ И 
УСТРОЙВАНЕ НА ПЧЕЛИНИ  В ЗАВИСИМОСТ  ОТ МЯСТОТО И РАЙОННА ИМ НА 
ОТГЛЕЖДАНЕ    

Чл.3 (1). В централна градска част на град Рила, в един парцел с дворна регулация, се 
разрешава   отглеждането на следните селскостопански животни за лични нужди:   

1. Прасета  за угояване –  по 1 (един) брой на  домакинство при наличие на връзка на 
стопанската постройка с канализация. 

2. Свине майки – до 1 (един) брой  с приплодите при наличие на връзка  на стопанската 
постройка с канализация. 

3. Зайци – до 5 (пет) броя и техните приплоди  до двумесечна  възраст. 
4. Птици – до 15 (петнадесет) броя 

(2). В районите извън централна градска част в един парцел с дворна регулация, се разрешава  
отглеждането на: 
1. (доп. с Р-е №683/26.03.2015 г ) Едър рогат добитък – до 2 (два) броя с приплодите им до 
24 месечна възраст . 
2. (доп. с Р-е №683/26.03.2015 г ) Дребен рогат добитък – до 10 (десет) броя с приплодите им 
до 18 месечна възраст . 

3. Прасета за угояване – по 1 (един) брой  на домакинство при наличие на връзка на 
стопанската постройка с канализация. 
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4. (доп. с Р-е №683/26.03.2015 г ) Свине майки – до 1 (един) брой  с приплодите им до 8 
месечна възраст при наличие на връзка  на стопанската  постройка  с канализация. 
5. (доп. с Р-е №683/26.03.2015 г ) Еднокопитни животни –  до 2 (два) броя  с приплодите им 
до 9 месечна възраст .     

6. Зайци – до 10 (десет) броя с приплодите  до   двумесечна възраст. 
7. Птици – до 40 (четиридесет) броя. 
8. Пчелни семейства – 10 (десет) броя 

Чл.4.  В урбанизираните територии на с. Смочево, с. Пастра, с. Падала и в н.м. Рилски 
манастир в един парцел с дворна регулация, се разрешава отглеждането на: 
1. (доп. с Р-е №683/26.03.2015 г ) Едър рогат добитък – до 3 (три) броя с приплодите им до 
24 месечна възраст . 
2. (доп. с Р-е №683/26.03.2015 г ) Дребен рогат добитък – до 12 (дванадесет) броя с 
приплодите им до 18 месечна възраст . 
3. Прасета за угояване – до 2 (два) броя на домакинство. 
4. (доп. с Р-е №683/26.03.2015 г ) Свине майки – до 2 (два) броя с приплодите им до 8 
месечна възраст . 
5. (доп. с Р-е №683/26.03.2015 г ) Еднокопитни   животни   –  до 2 (два) броя с приплодите 
им до 9 месечна възраст. 
6. Зайци – до 20 (двадесет) броя с приплоди до  двумесечна възраст. 
7. Птици – до 50 (двадесет) броя. 
8. пчелни семейства – 10 (десет) броя. 

Чл. 5 (1) Създаването на пчелини и отглеждането на пчелни  семейства на територията на 
Община Рила, да става в съответствие с разпоредбите на Закона  за пчеларството 

(2). В населени места и вилни зони, пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м. от 
границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него и не по-малко от 3 м., ако 
входовете не са с лице към границите на съседния имот; 

(3) При наличието на плътна ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на склон и 
съседният имот е поне 2 м. под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата 
ограда;     

Чл.6. За собствениците на селскостопански животни, живеещи временно и/или постоянно във 
вилни  парцели,  се прилага разпоредбата на чл. 4 от настоящата наредба.

Чл.7. Придобиването чрез закопуване, дарение и др. на селскостопански животни за лични 
нужди, да става само от регистрирани по ЗВМД, животновъдни обекти и маркирани за 
идентификация животни, при спазване на условията за транспорт, регистрация и пререгистрация. 

РАЗДЕЛ IІІ 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ. 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Чл.8 ( 1). Собствениците на селскостопански животни са длъжни: 
1. (изм. с Р-е №683/26.03.2015 г ) Да регистрират животновъдния си обект съгласно 

разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) . 
2. Да съхраняват регистър, в който ветеринарният лекар записва следните данни:   
2.1. регистрационен номер на животновъдния обект, адрес и географски координати или 

еквивалентна идентификация на географското разположение на обекта; 
2.2.  собственик на животновъдния обект - трите имена, постоянен адрес и ЕГН за 

физическо лице и наименование, седалище и адрес на управление, код по БУЛСТАТ за 
юридическите лица и едноличните търговци; 

2.3.  идентификационен код на животното; 
2.4.  дата на раждане; 
2.5.  пол; 
2.6. цвят на косъма; 
2.7.  порода - при племенни животни, вписани в родословните книги или зоотехническите 
регистри на развъдните асоциации и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в 
животновъдството; 
2.8.   дата на смъртта (клането) на животното в обекта; 
2.9.  при напускане на обекта - имената, постоянен адрес и ЕГН на новия собственик за 
физическо лице и наименование, адрес на управление, код по БУЛСТАТ за юридическо лице и 



едноличен търговец или регистрационния номер на обекта на местоназначение на животното; 
дата на отпътуване; 
2.10. при доставка на нови животни - имената, постоянен адрес и ЕГН на предишния собственик 
за физическо лице и наименование, адрес на управление, код по БУЛСТАТ за юридическо лице и 
едноличен търговец или регистрационния номер на обекта на произход на животното; дата на 
пристигане в обекта; 
2.11. номер на ветеринарномедицинското свидетелството за придвижване, с което животните са 
пристигнали в обекта; 
2.12. информация за заменяне на индивидуалните средства за идентификация; 
2.13. имената и подпис на извършилия проверката на регистъра, дата на проверката. 

(2). Всеки собственик на животновъден обект е длъжен да  информира официалния 
ветеринарен лекар, отговарящ за община Рила, за всяко постъпило или напуснало обекта животно, 
за всяко раждане и смърт, както и за датите на тези събития в срок до 3 (три) работни дни от 
настъпването им; 

Чл.9. При поискване от лица, на които с тази Наредба са вменени контролни функции, 
собственика, предоставя цялата информация, свързана с произхода, идентификацията и когато е 
възможно - местонахождението на животните, които той притежава, придвижва, търгува или коли. 

Чл.10 (1) Собственика е длъжен да води регистър по чл. 8, ал. 1, т. 2 по утвърден от НВМС 
образец  и да го  съхранява за период не по-малък от 5 години, дори в случаите на закриване на 
животновъдния обект. 

(2). (изм.с Р-е №276/31.01.2013 г.) В срок до 28 февруари на всяка календарна 
година, кмета на общината изисква от официалния ветеринарен лекар, практикуващ на 
територията на Община Рила, справка за всички регистрирани на територията на Общината 
животновъдни обекти, ведно с опис на ушни марки или други идентификационни номера на 
животните. 

Чл.11. (изм. С Р-е №276/31.01.2013г.; изм. с Р-е №683/26.03.2015г.)  Достъп до 
предоставената информация от справката по чл.10, ал.2 от настоящата наредба, има Старши 
експерт “Земеделие и гори” и длъжностни лица, определени от Кмета на Община Рила, с вменени 
задължения по охрана на селскостопанското имущество. 

Чл.12.(1) Собствениците на селскостопански животни, уведомяват незабавно 
ветеринарния лекар, който обслужва  животновъдния обект  за промени в здравословното 
състояние  на животните и осигуряват достъп до животните за преглед. 

(2) (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. ) През активния летен сезон, общинска 
администрация  организира третирането с цел обезпаразитяване на местата за събиране на 
пасищните животни, преди изкарване на паша. 

Чл.13. Собствениците на селскостопански животни, които не се занимават пряко с грижата 
за животните в животновъдния обект, е необходимо да осигурят достатъчен брой, гледачи с 
необходимите умения. 

Чл.14. (1) В животновъдните обекти и извън тях в районите за паша и временно 
пребиваване е необходимо да се създадат условия за отглеждане на животните по начин 
отговарящ на техните физиологични и видови нужди, като собствениците и/или гледачите са 
длъжни : 
 Да се грижат за животните и да не ги оставят без надзор; 
 Да осигуряват,  място за обитаване и условия, съобразени с нуждите на животните; 
 Да осигуряват  необходимото пространство и свобода на движение; 
 Да осигуряват достатъчно количество храна и вода; 
 Да осигуряват свободен достъп до  местата за хранене и поене; 
 Да осигуряват редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно 
лечение при заболяване и нараняване; 
 Да предприемат всички мерки за предотвратяване на бягство и агресивна конкуренция 
между животните. 
 Да осигурят помещение, отговарящо на ветеринарномедицинските, зоохигиенните и 
санитарни изисквания към животновъдните обекти, определени с Наредба от Министъра на 
земеделието и храните. 

(2). Постройки на допълващо застрояване със селскостопанско предназначение от 
всякакъв вид, за отглеждане на домашни животни могат да се изграждат, в съответствие с 
определените в Закона за устрайство на теретирията (ЗУТ) норми. 



Чл.15. Стопанските постройки се изграждат, разполагат и оборудват така, че да отговарят 
на  зоохигиенните и ветеринарномедицинските изисквания, както и на разпоредбите на чл. 44 и 
чл. 45 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба. 

Чл.16. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти, за които е 
констатирано по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), че са незаконни строежи или 
не се използват по предназначение.

Чл.17. (1) (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. ) Еднокопинти животни (коне, мулета, 
магарета и катъри), използвани за превозно средство със животинска тяга,  се идентифицират при 
официален ветеринарен лекар със сответното средство за идентификация. 

(2) (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. ) При продажба на едър добитък на собственика на 
животното се издава Свидетелство за собственост, след подаване на заявление по образец и 
заплащане на съответната такса по Наредба за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Рила и след предоставена справка за собственост от 
официален ветеринарен лекар. 

Чл.18.(1) Собствениците на животновъдни обети, отглеждащи животни, за собствени нужди,  
са длъжни: 
1. Ежедневно да изнасят торовата маса от помещението на определено за целта място в 
рамките на парцела. 
2. Да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на торовата маса при 
спазване на отстоянията, цитирани в чл. 14, ал. 2. 
3. Торовата маса да се съхранява в завързани, плътни полиетиленови торби, да се извозва 
извън границите на парцела от собственика на животните след превишаване на 0.5  куб.м. 
4. Забранява се изнасянето и  отлагането на торова маса, на тротоарната площ пред собствен 
и съседен парцел. 

(2) Собственика на впрегатно животно ползвано за животинска тяга, задължително поставя 
на животното, престилка за животински отпадъци и съблюдава животното да не замърсява, 
околната среда. 

Чл.19.(1) С настоящата Наредба се определят местата за събиране на животните преди 
извеждането им за паша, както и улиците, по които стадата да се придвижват до местата за 
пашуване. (Приложение №2) 

(2). При необходимост, определените места по ал.1, могат да бъдат променяни с решение 
на Общински съвет при община Рила. 

(3). (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. ) Собствениците на животни, ползващи, местата 
за събиране на животни, са длъжни един път седмично да почистват  местата, където добитъка се 
събира за паша и торовата маса да се изнася в определените за това места. 

Чл.20.(1) При смърт на селскостопанско животно, констатирана по надлежния ред от 
официален ветеринарен лекар, собственика на  животното е длъжен да предаде трупа на 
“Екарисаж” и/или  да обезвреди отпадъците от животински произход чрез заравяне съгласно чл. 
16, ал. 1 и ал. 2, т . 1 от Наредба № 29/24.02. 2002 г. в имот  № 038053 – общинска собственост 
(АОС № 87/08.02.2005г.) с площ 6. 542 дка, находящ се в м. “Шиливако“  в землището на гр. Рила. 

(2.) При констатиране от ветеринарния лекар, че причината за смъртта е опасно заразно 
заболяване, собственика, оказва пълно съдействие на оторизираните органи за предотвратяване 
на заразата. 

Чл.21.С решение на Общински съвет се определят местата за паша за общо и 
индивидуално ползване по населени места, условията и изискванията към стопаните, определени 
в “Годишен план за паша”. 

Чл.22. Придвижването на животните от едно населено място до друго и от съседна община 
да става след снабдяване със ветеринарно-медицински документи за придвижване по образец от 
ОДБХ. При поискване, собствениците на придвижващото се стадо, предоставят документите за 
проверка на  органите по охрана на селскостопанското имущество. 

Чл.23. (1) Клане и умъртяване  на животни се допуска за: 
 Селскостопански животни отглеждани за добив на месо и суровини; 
 Животни лекувани от незаразни болести, но лечението е безрезултатно, или стопански 
неизгодно; 
 За предотвратяване на заразни болести 



(2) Клането на животни се извършва по най-бързия и безболезнен начин – след 
зашеметяване, осигуряващо пълна загуба на съзнание и чувствителност за целия период на 
обезкървяването. 

Чл.24. Забранява се:
1. Отглеждането на неидентифицирани селскостопански животни на територията на  Община 

Рила. 
2. Придвижването или  транспортирането на неидентифицирани животни и такива, на които 

не са извършени профилактични мероприятия. 
3. Транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите 

преживни  и еднокопитни животнии без ветеринарномедицински паспорт. 
4. Придвижването на болни животни или на такива били в контакт с болни, освен в случаите, 

когато е по разпореждане на ветеринарен лекари са взети мерки за тяхната изолация. 
5. Пашата на животни във и в близост до депа за отпадъци, както и изхранването на 

животните с отпадъци от депата и кухненски отпадъци. 
6. Свободното и безстопанствено (без пастир), движение на животни във 

6.1. В селскостопански земи на територията на община Рила. 
6.2. По третокласен път “III – 107 – Кочериново– Рила – Рилски манастир“ – в участъка, 

обхващ територията на Община Рила и в сервитута на пътя. 
6.3. В строителните граници на населените места в Община Рила. 

7. Отглеждането  и пашата на животни в междублоковите пространства. 
8. (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. ) Пашата на животни в чужди селскостопански земи  

и земи от Общински поземлен фонд. 
9. Пашата на животни в паркове, училищни дворове, общински градинки и зелени площи. 
10. .Ползването на общински мери, пасища и водоеми за водопой от неидентифицирани 

животни. 
11. Реализацията на продукция от добита от неидентифицирани животни. 
12. .Придвижването до пазари, тържища, кланици и др. на неидентифицирани животни. 
13. Отстраняванетона индивидуалната ушна марка и други средства за идентификация, с цел 

предпоставка за престъпление. 
14. (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. ) Връзването или домуването на селскостопански 

животни (от всякакъв вид) на тротоарната площ и/или банкета на пътя извън парцелите в 
регулацията на населените места, както и в елементите на зелената система на Община 
Рила. 

15.  (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. )  Навлизането на селскостопански животни и птици 
в частни урегулирани поземлени имоти и земеделски имоти (градини, ливади, овощни 
насаждения), с което се застрашава собствеността на населението и земеделската 
продукция; 

16. (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. ) Пашата на селскостопански животни и птици в 
строителните граници на населените места. 

РАЗДЕЛ ІV. 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ–КОМПАНЬОНИ. 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 

Чл.25.(1).Собствениците на животни-компаньони ги отглеждат при спазване изискванията 
за защита на животните съгласно Закона за защита на животните и Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 

(2). Собственик на животно-компаньон е отговорен за здравословното му състояние, за 
условията на живот, длъжен е да осигури, грижи и внимание, съответстващи на вида и породата 
на животното. 

Чл.26.(1). Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на 
ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, на територията на 
община Рила. 

(2).Ветеринарния лекар, издава  паспорт по образец, извършва ваксинация и 
обезпаразитяване на животното. 

(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, като представя документ за 
платена такса. 



(4). 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. 

(5). Ветеринарният лекар е длъжен да изпраща ежемесечно данните от 
ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в община Рила. 

(6). Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и 
на манипулацията поставяне на татуировката или микрочипа. 

Чл.27.(1).  За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в община Рила. 
(2). Освобождават се от такса, но подлежат на регистрация, собствениците 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. Ловни кучета. 

Чл.28.(1). изм.с Р-е №276/31.01.2013 г.) В тримесечен срок от датата на придобиването на 
куче и след извършване на регистрация по ЗВМД, собственикът подава заявление за вписване в 
Регистъра за административна регистрация на кучета към община Рила. 

(2). (изм.с Р-е №276/31.01.2013 г.)  Към заявлението се прилага копие на 
ветеринарномедицински паспорт на кучето – страниците с описание и идентификация на 
животното, име и адрес на собственика и обслужващия ветеринарен лекар. В случай, че 
собственикът се освобождава от заплащане на такса за притежаване на куче, същият представя 
декларация удостоверяваща, че собственика е освободен от заплащането на такса по реда на 
чл.175, ал.2 от ЗВМД, придружена със съответните документи. 

(3). (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. ) Регистрацията се извършва еднократно и 
включва вписване в Регистър за административна регистрация на кучета, към Община Рила, 
съдържащ следните данни: 

1. Входящ номер и дата на заявление; 
2. Име, презиме и фамилия на собственика; 
3. Адрес на пребиваване на кучето; 
5. номер на издаденото удостоверение; 
6. Име на кучето. 
7. Пол  (М/Ж) на кучето; 
8. Цвят на кучето; 
9. Порода на кучето; 
10. Ветеринарномедицински паспорт – номер и начин на трайно маркиране (татуировка 

или микрочип); 
11. Дата на кастрация на кучето (ако е извършена), удостоверена със съответния документ. 
10. Платена такса – номер на квитанция, дата. 
(4). (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. ) Собственика заплаща годишна такса за 

притежаване на куче в размер, определен в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Рила. Таксата се заплаща ежегодно до 
31 март на съответната година 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. 

(5). (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. ) Собственика на кучето, попълва декларация, за 
запознаване със задълженията му по настоящата Наредба. 

(6). (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г. ) След регистрацията на собственика се издава 
Удостоверение за административна регистрация на куче.

Чл. 29. Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с 
намаляване броя на безстопанствените кучета. 

Чл.30. (1). (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г.) Собствениците на обекти, в които се 
отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, на пансиони, изолатори 
и приюти за животни ги регистрират по  ред определен в ЗВМД, като към заявлението прилагат и 
удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните. 



(2).  (нова с Р-е №683/26.03.2015г.) Собствениците на стада с пасищни животни имат 
право на две кучета годни за охрана, на всеки 100 броя пасищни животни 

(3). (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г.; предишна ал.2, изм. с Р-е №683/26.03.2015г.)
Собствениците на селскостопански животни, които притежават  кучета за охрана на стадата са 
длъжни да ги регистрират и отглеждат в съответствие с изискванията на настоящата Наредба 

(4). (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г.; предишна ал.3, изм. с Р-е №683/26.03.2015г.)
В случай, че кучетата, ползвани за охрана на стада селскостопански животни са оставени да се 
движат свободно, същите се настаняват в приют за животни, а на собствениците се налагат 
съответните санкции. 

(5). (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г.; предишна ал.4, изм. с Р-е №683/26.03.2015г.)
Ловни и други породи кучета могат да се отглеждат само след издаване на паспорт от 
ветеринарномедицинските органи и регистрация в общинска администрация град Рила 

Чл. 31. (1).Всеки собственик на куче е длъжен: 
1. Да му осигурява подходящите условията, грижи и внимание, съобразно с естествените  
нужди според вида и породата на животното; 
2. Ежедневно да осигурява необходимите количества храна  и вода съобразно   физиологични 
нужди на животното; 
3. Да осигуряват  необходимото пространство и свобода на движение; 
4. Да се грижат за животните и да не ги оставят без надзор; 
5. Да осигуряват,  място за обитаване и условия, съобразени с нуждите на животните; 
6. Да осигуряват свободен достъп до  местата за хранене и поене; 
7. Да осигуряват редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно 
лечение при заболяване и нараняване; 
8. Да се предприемат всички мерки за предотвратяване на бягство и агресивна конкуренция 
между животните. 
9.  Ежегодно да представя кучетата за ваксина срещу бяс. 
10. При отглеждането му на открито да осигури колиба, съобразена с размерите на кучето 

(2). При присъствие на животното-компаньон на обществено място, собственика е длъжен 
да:   
1. Да осъществява контрол върху поведението на животното-компаньон извън дома си; 
2. Да осигурява поведение на животното-компаньон, безопасно за живота и здравето на 
гражданите; 
3. Да отглежда животното-компаньон при условия и по начин, които не формират агресивно 
поведение; 
4.  да не оставя животното-компаньон без надзор;   
5. Да не допуска контакт на болно и агресивно животното-компаньон с други животни и хора; 
6. Да носи със себе си регистрационните документ, издадени от съответните служби; 
7. Да почисти мястото след дефекация на животното; 
8. Да води животното-компаньон–куче, винаги и навсякъде само с повод и  намордник; 
9. Да не подтиква към нападение животното-компаньон-куче, срещу хора и животни, освен в 
условията на неизбежна самоотбрана. 
10. Да не допуска контакт на болно и агресивно животното-компаньон с други животни и хора; 

11.  Да не допуска нарушаване на обществения ред, спокойствието и почивката на 
гражданите от животното-компаньон; 

Чл.32.(1) При отглеждането на животни-компаньони във жилищна сграда с режим на 
етажна собственост, собствениците на животни са длъжни: 
1. Да изпълняват изискванията на регламентирани в Закона за управление на етажната 
собственост, при отглеждането на животни, като не създават безпокойство на непосредствените 
си съседи. 
2. Всеки собственик, ползвател или обитател, вписва в Книга на етажната собственост, 
притежаваните или взети за отглеждане животни-компаньони. 
3. При отглеждане на кучета – компаньони в жилищна сграда – етажна собственост площта 
за едно куче не трябва да бъде по-малка от : 

 - за малки породи до 10 кг. – 6 кв.м. 
 - за средни породи до 25 кг. – 8 кв.м. 
 - за големи породи над 25 кг. – 10 кв.м. 
 - за котка - минимум 6 кв.м 



(2). На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги 
защитават от неблагоприятни атмосферни условия. 

(3). На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигуряват минимум - 5 м. тел 
/въже/ за свободно движение, както и ежедневна разходка. 

(4).Собствениците на животни животни-компаньони, осигуряват на отгледаните 
 новородени животни  дом и стопанин, в противен случай ги предават за отглеждане в приют за 
безстопанствени животни. 

Чл. 33. Разрешава се отглеждането в един парцел на  2 (два) броя, възрастни кучета и 
котки, с приплодите им. 

Чл. 34. Забранява се: 
1. Отглеждането на нерегистрирани по надлежния ред и неидентифицирани  животни- 

компаньони на територията на  Община Рила; 
2. Разхождането на неидентифицирани животни - компаньони и такива, на които не са 

извършени профилактични мероприятия; 
3. Разхождането на животни- компаньони без ветеринарномедицински паспорт; 
4. Разхождането на болни животни- компаньони или на такива били в контакт с болни; 
5. Разхождането  на  кучета на територията на детски  градини , училища ,здравни 

заведения  и детски площадки; 
6. На  лица  под 14 години  да  водят кучета  от едри породи  на обществени места; 
7. Да се продават и подаряват, кучета  на лица под  16 години  без  писмено съгласие на 

родителите или  настойниците им; 
8. Отглеждането на кучета  на границата със съседен имот, без изрично разрешение от 

собственика на съседния имот; 
9. Отглеждането на кучета,  извън границата  на имота, който  притежава собственика; 
10. Извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци: 

10.1. Рязане на опашка; 
10.2. Рязане на уши; 
10.3.изрязване на гласни струни; 
10.4. отстраняване на нокти и зъби; 
10.5.отглеждането и развъждането на домашни любимци за добив на месо и кожи от тях; 
10.6. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник; 
10.7  Интервенциите по т.10 се допускат по изключение по преценка на ветеринарен лекар. 
Чл. 35(1).  Кучета,  ухапали  или наранили човек  или животно,  се задържат и отвеждат  в 

кучешки приют или в определени  ветеринарни клиники , където се изолират  и преглеждат, а на 
собственика  се налага  санкция. 

(2). Кучетата за които се установи , че са опасно болни  се  евтаназират  съгласно  ЗВД.     

V. (изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г.)  КОНТРОЛ И  АДМИНИСТРАТИВНО – 
НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 36 (1). (изм.с Р-е №276/31.01.2013 г., изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г.) Контролът 
по спазване изпълнението на настоящата Наредба се осъществява от длъжностно лице, 
определено от Кмета на община Рила с правомощия по чл.39, ал.1 от настоящата Наредба. 

(2). изм.с Р-е №276/31.01.2013 г.) Кметските наместници по населени места, 
упълномощени от Кмета на Община Рила длъжностни лица, както и служителите на РУ „ 
Полиция „ гр. Рила , неправителствените и природозащитните организации оказват съдействие  
на длъжностното лице, определено от Кмета на община Рила, при изпълнение на задълженията 
му, произтичащи от Наредбата. 

(3). ( изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г.)  Контролният орган:
1. При необходимост, установява самоличността на собственика на селскостопанските 
животни или животните – компаньони,  със съдействието на органите на РУ „Полиция“  и 
Официалния ветеринарен лекар. 
2. Има 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 такива. 
3. При сигнал или установено нарушение по настоящата Наредба, в случай на отказ от страна 
на собственика на имота, да допусне проверяващите в имота, проверката се извършва със 
съдействие на органите на РУ „Полиция“. 



Чл.37.(1). (изм.с Р-е №276/31.01.2013 г., изм. и доп. с Р-е №386/08.08.2013г., доп. с Р-е № 
422/31.10.2013 г) При констатиране на нарушения длъжностното лице, определено от кмета на 
община Рила е длъжно да изготви Констативен протокол от проверката и да даде писмено 
предписание за отстраняване на нарушението в  срок, съобразен с нарушението, но не повече от 
един месец, или незабавно да състави Акт  за установяване на административно нарушение 

(2). ( доп. с Р-е №386/08.08.2013г.) За нарушения по настоящата Наредба на виновните 
физически лица се налага административно наказание – глоба, а на юридическите лица и 
еднолични търговци – имуществена санкция, както следва:
1. При отглеждане на по-голям брой животни от нормативно определените в  Раздел ІІ от 
настоящата Наредба – виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 250лв. или 
имуществена санкция от 150лв. до 300лв.   
2. За констатирано нарушение на разпоредбата на чл.14, ал.1  - виновните лица се наказват с 
глоба в размер от 50 до 150лв. или имуществена санкция от 100лв. до 200лв.
3. За констатирано нарушение на разпоредбата на чл.18, ал.1  - виновните лица се наказват с 
глоба в размер от 100 до 300лв. или имуществена санкция от 150лв. до 500лв.
4. За констатирано нарушение на разпоредбата на чл. 24 - виновните лица се наказват с глоба 
в размер от 50 до 150лв. или имуществена санкция от 150лв. до 300лв.
5. За констатирани нарушения на разпоредбите на чл. 25 и чл.27, ал. 1 - виновните лица се 
наказват с глоба в размер от 50 до 100лв. или имуществена санкция от 100лв. до 200лв.
6. За констатирани нарушения на разпоредбите на чл. 31 и чл. 32- виновните лица се 
наказват с глоба в размер от 50 до 200лв. или имуществена санкция от 150лв. до 300лв.
7. За констатирано нарушение на разпоредбата на чл. 33  - виновните лица се наказват с 
глоба в размер от 50 до 250лв. или имуществена санкция от 150лв. до 300лв.  
8. За констатирано нарушение на разпоредбата на чл. 34  - виновните лица се наказват с 
глоба в размер от 50 до 150лв. или имуществена санкция от 150лв. до 300лв.  

Чл.38.Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и 
изпълнението на Наказателните постановления се извършват по реда, определен в  Закона за 
административните нарушения  и наказания и вътрешни нормативни актове на община Рила. 

Чл.39 (1). изм.с Р-е №276/31.01.2013 г., доп. с Р-е № 422/31.10.2013 г) Актовете  за 
установяване  на нарушенията  се съставят от длъжностното лице, определено от кмета на 
община Рила, както и от служители на РУ „ Полиция „  град Рила”. 

(2 ) Наказателните  постановления  се издават от Кмета на  Общината  или  упълномощено 
от него  лице. 

Чл.40. Нарушението  е повторно, когато  е извършено  до една година  от влизане в сила на 
Наказателното постановление, с което  нарушителят  е наказан  за нарушение от същия вид . 

Чл.41.(1) . Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 
години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост. 

(2). Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 
години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на 
извършеното нарушение и да ръководят постъпките си. 

(3) За административни нарушения , извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 
14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, 
попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им. 

Чл.42.  Собствениците на селскостопански животни  и животни – компаньони,  които не 
вземат мерки, животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след 
дефекация и  да вземат мерки животните да не създават опасност за хора  или други животни, се 
наказват с глоба в размер на 100.00 лв.

Чл.43. Собствениците на домашни любимци, които извеждат кучета без повод, а на 
агресивните кучета – и без намордник, както и разхождането на кучета на детски площадки и на 
места  обозначени от общината със забранителни знаци, се наказват с глоба в размер  100.00 лв.

Чл.44.(1).Собственик на куче, който наруши разпоредбите на чл.26 и чл.28, ал.1 и 2 от 
настоящата Наредба, се наказва с глоба в размер 200,00лв.

(2). Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се 
налага имуществена санкция от 200.00  до 400.00 лв.

Чл.45.(1). При постъпил писмен сигнал или жалба за неспазване на разпоредбите на 
настоящата Наредба, длъжностното лице по чл.36, ал.1 и ал.2, извършва проверка(на място и по 



документи), в резултат от която се изготвя писмено предписание за отстраняване на нарушението 
в едномесечен срок. 

(2). Когато нарушителя, не изпълни предписанията по ал.1, на собственика се налага глоба 
в размер на 50,00 до 100,00 лв.

Чл.46. При постъпил сигнал или установена проява на особена жестокост към животно от 
всякакъв вид, нарушителя се наказва с глоба в размер на 500,00 до 800,00лв.

Чл. 47. (отм. с Р-е №683/26.03.2015 г)  
Чл.48. На длъжностното лице по чл. 36, ал. 1 и ал.2, за неизпълнение на произтичащите  

от Наредбата  задължения се налага глоба в размер до 50,00 лв. включително. 
Чл.49. Сумите събрани от глоби и имуществени санкции по влезлите в сила наказателни 

постановления постъпват в общинския бюджет. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Селскостопански животни" са говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, 
 зайци, пчелни семейства, отглеждани и развъждани със стопанска цел, както и каракачанско куче 
и българско овчарско куче, отглеждани със селскостопанско предназначение. 
2. “Едри преживни животни” са говеда и биволи 
3. “Дребни преживни животни” са овце и кози 
4. “Еднокопитни животни” са коне, магарета, мулета и катъри 
5. “Животно-компаньон” е животно което се отглежда с нестопанска цел в дома на човека . 
6. “Агресивни кучета” са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена 
към хора или животни, коят в зависимост от силата и нейното естество, би могла да доведе до 
нараняване или причиняване на смърт. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация Закона за ветеринарномедицинската дейност 
Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за 
животновъдството, Закона за защита на животните и Закона за управление на етажната 
собственост. 

§ 2. Настоящата  Наредба е приета с Решение №49/26.01.2012 г.на Общински съвет при 
Община Рила, и отменя Наредбата за отглеждане на   селскостопански  животни и кучета на 
територията на Община Рила , приета с Решение №424/25.03.2010 г. 

 Приложение №1(отм. с Р-е №683/26.03.2015 г)

Приложение №1(предишно Приложение №2 , изм. с Р-е №683/26.03.2015 г)

МЕСТА ЗА СЪБИРАНЕ И УЛИЦИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ  ЗА ПАША 
ОПРЕДЕЛЕНИ  ПО ЗЕМЛИЩА ОТ ОБЩИНА РИЛА 

І. Град Рила 
1. Места за събиране на животни, преди извеждане за паша, както следва: 
 Квартал “Спротива” над къщата на Димитър Тасев – 1брой 
 Квартал “Стадиона”, на пресечката на ул. “цар Калоян” и ул.”Петко войвода”                (при 
чешмата)  - 1брой 
 На улица “Димо Хаджидимов”,  срещу къщата на Димитър Коларски- 1брой 
 Квартал “Рилица” до къщата на Николай Давидков на завоя за м. “Ступец” - 1брой 

1. Улици  за извеждане на животни  за паша, както следва: 
 ул. “цар Калоян”, 
 ул.”Петко войвода”,   




