
 

 

1 |  

 

ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1 

тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500 

e-mail: obanton@abv.bg, website: www.antonbg.com  

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  

Относно:   Проект! изменение на Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в 

община Антон, ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСУВАНЕ  

Наредбата  за регистриране и стопанисване на кучета  на територията на Община 

Антон е приета  от Общински съвет Антон   през 2008 г. До настоящия момент има промяна в 

Законовите разпоредби на Закона за ветеринарната дейност и Закона за местни данъци и 

такси. 

Съгласно разпоредби от същата наредба: чл. 6, ал. 1 са изброени  хипотезите при които 

не се  събира такса.Съгласно чл.175 ал.2 от ЗВД има разминаване в тези хипотези. 

С разпоредбите на  чл.4 и чл.5,т.1 от Наредбата са въведени срокове за собствениците 

на кучета и режим на регистрация  ,които са в противоречие на законовата уредба чл.174 от 

ЗВД и чл.117 от ЗМДТ 

Предвид посочените правни основания предоставям на вниманието Ви проект за 

изменение на  РАЗДЕЛ II Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в община Антон, 

Мотиви за изменение  

 

Протест от Мирослав Ангелов прокурор при Окръжна прокуратура – София  

Правно основание  чл.186,ал.2 вр с чл.185 от АПК 

Определение от Административен съд Софийска област 

 

 

Проект! 

 

 

Било  

Чл.4. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират, след като кучето навърши 3 (три) 

месечна възраст.  

Чл.5. Регистрацията на кучетата e двустепенна и включва:  

1. Административна регистрация:  

а) Извършва се от кметовете или от упълномощени от тях лица;  
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б) Собствениците на кучета трябва да представят следните документи:  

 документ за ветеринарно медицинска регистрация,  

 квитанция за платен данък според тарифата за местните данъци и такси;  

в) Регистрацията включва:  

 вписване в специален регистър името на собственика,  

 данни за кучето според представените документи,  

 цел за използване,  

 постоянно местопребиваване,  

 други ако има;  

д) Регистрацията се извършва за срок от 1 (една) година;  

е) При извършване на регистрацията, собственикът заплаща стойността на жетона и таксите 

за административните услуги.  

2. Ветеринарно медицинска регистратура. Извършва се от Районната ветеринарно-медицинска 

служба и упълномощени от нея поделения и фирми по ред определен от ЗВД и Правилника за 

приложението му.  

Чл.6. Таксата за регистрация се заплаща ежегодно по реда на ЗМДТ.  

1. Не се събира такса по ал.1 за регистрирани кучета на войската и полицията, кучета, които се 

използват за опазване на стопански обекти и стада, за кучета на слепите, инвалидите и на 

самотните граждани над 70 годишна възраст, както и за държавните за опитни цели кучета на 

научните и медицински учреждения.  

2. Таксите за ветеринарно-медицинска регистрация се заплащат при всяко освидетелствуване на 

кучета, съгласно действуващата тарифа на ЗВД, извън стойността на изразходваните лечебни, 

превързочни и други материали, по начин определен от отрасловото министерство.  

СТАВА : 

Чл.4 

 (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, 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. 
(3)  При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 
11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
(4)  Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко 
регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община. 

(5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на 
манипулацията поставяне на микрочипа. 
 

Чл.5 (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято 
територия е постоянният му адрес/седалище. 
(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност.Чл. 6 От Настоящата Наредба 

 3  В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в 
общината по постоянния му адрес/седалище. 
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 (4) 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 и размер за всеки месец до края на 
годината, включително за месеца на придобиването. 
(5) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя 
на безстопанствените кучета. 
Чл. 6   За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси. 

(1) Освобождават се от такса собствениците на: 
1. ) кучета на лица с увреждания; 
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. 

 
 
Настоящето предложение да се  качи на интернетстраницата на община Антон във връзка със 
спазване на чл.26 от Закона за нормативните актове 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


