
 
 

НАРЕДБА 
 

За реда и условията за отглеждане на животни  на територията 
на Община Хисар 

 
Приета с Решение № 446, Протокол № 46/18.07.2006 год., изменена и допълнена с 

Решение № 596, Протокол № 64/30.08.2018 г. от Общински съвет гр. Хисаря 
 

Раздел Първи 
Общи положения 

 
 

             Чл.1/1/Тази Наредба регламентира реда и условията за отглеждане на   животни на  
територията на Община Хисар, в количество, необходимо за задоволяване на собствените 
нужди, както и взаимоотношенията между Общинска администрация и собствениците на 
животни .   
         /2/При отглеждане на домашни животни в количество по-голямо от 
необходимото за задоволяване на собствените нужди/за търговски цели /, важат 
изискванията на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната 
среда от 25.05.1992 год., в която се определят задължителните изисквания и норми за 
осигуряване здравната защита на селищната среда и прилежащата и територия и реда за 
определяне на хигиенно защитните зони.   
 

Раздел Втори 
 

Чл.2.На територията на общината могат да се отглеждат животни върху собствен имот 
при спазване на всички санитарно хигиенни изисквания и технически нормативи, при 
условията на чл.5, спазвайки ограниченията, посочени в  Раздел Трети от настоящата 
наредба.  

Чл.3.Допуска се отглеждане на пчелни семейства в индивидуални имоти, намиращи се 
в зони за отдих, населените места и квартали, предвидени за малоетажно строителство, както 
и други имоти извън регулационните граници на населените места, в съответствие с 
изискванията на Закона за пчеларството.  

Чл.4.Собствениците на животни са длъжни да изграждат и поддържат септични ями, а 
твърдите отпадъци,включително тор, се извозват на собствени терени извън границите на 
населените места.  

Чл.5./ Броят на отглежданите животни в личните стопанства в Община Хисар    се 
определя съгласно Наредба № 44 /20.04.2006 год./ДВ бр.41/19.05.2006 г. / за ветеринарно-
медицинските изисквания към животновъдните обекти и в зависимост от възможностите на 
парцела, както следва :   

а/ За всички села в Община Хисар и следните територии на гр.Хисаря –кв.Миромир 
,кв.Веригово-на север от улица “Копривщица”,кв.Момина Баня –на север от ул.”Елин 
Пелин” ,на изток от ул.”Здравец” между пресечките с ул.”Елин Пелин “ и ул.”Младост”, на 
север от ул.”Явор”;  

до :  
- 1 крава;  
- 5 овце или кози;  



- 5 прасета за угояване;  
- 3 броя еднокопитни с приплодите;  
- 20 заека;  
- 50 птици.  
б/ За следните територии на гр.Хисаря –между ул. ”Копривщица” в кв. Веригово и 
ул.”Иванка Пашкулова“ в гр. Хисаря, на юг от ул.”Явор“, на запад от ул.”Здравец” 
между пресечките с ул. ”Елин Пелин“ и ул. ”Младост“, на юг от ул. ”Елин Пелин“ в 
кв.Момина Баня, на север, североизток и изток от дере “Теке дере”  
до  
- 1 крава ,или 2 кози ,или 5 овце;  
- 2 прасета за угояване;  
- 2 броя еднокопитни,вкл.приплодите;  
- 20 заека ;  
- 20 птици.  
 
 

Раздел Трети 
Селскостопански животни 

 
 Чл. 6. Забранява се отглеждането на селскостопански животни –говеда,коне, магарета, 
овце, кози, свине, птици, зайци, пчелни семейства и други в следните територии на  :  
 - Археологически резерват, вкл.охранителна му зона – на запад от дере “Беш бунар“, 
на юг от бул. ”Христо Ботев“, на изток от дере “Кюпчез дере“, на север от алея за “Славеев 
дол“ и ул.”Белите брези“;  
 - Жилищен комплекс –кв.41, 42, 42 а , 99 и 100;  
 - Територията между бул. ”Христо Ботев“, ул. ”Иванка Пашкулова“, дере “Беш бунар“ 
и дере “Кюпчез дере“;  
 - Територията на изток от дере “Беш бунар” и на запад, югозапад от дере “Теке дере”, 
на север от южната граница на УБО и Общински плаж.  
 - Територията на юг от ул.”Белите брези”, на запад от дере “Беш бунар“ ,на изток от 
дере”Кюпчез дере“, на север от ул.”Здраве“.  
 - В имоти, които граничат с туристически обекти /хотели, мотели, вилни и 
туристически селища, пансиони, почивни станции, местности и природни 
забележителности/.  
 - в действуващите санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни 
съоръжения.  
  -  в жилищните сгради,сервизни помещения,тавани ,балкони ,мазета  и гаражи.  
 Чл.7. Забранява се пашата на животни  в паркове, градини, лесопаркове, около 
водопийните павилиони, вилни зони и безстопанственото им пускане в границите на 
населените места.  
 Чл.8.Забранява се преминаването на стада през централната градска  част на  града и 
селата.  

Чл.9.Забранява се движението на конски и магарешки каруци и други с животинска 
тяга,не осигурени против замърсяване с животински отпадъци.  
Чл.10. Придвижването на селскостопански животни на територията на община Хисар 

и стада на организирана паша да става само по маршрути,определени от кметовете на 
населените места,съвместно с ветеринарномедицинските органи.  

Чл.11. Собствениците на домашни животни са длъжни да ги извеждат и прибират до и 
от събирателните пунктове,вързани с повод.Задължават се ползвателите на сборните 



пунктове за животни ежедневно да почистват и поддържат в чист и приличен вид същите 
пунктове.  

Чл.12./1/ Собствениците на селскостопански животни ,които притежават и кучета за 
охрана са длъжни да ги регистрират и отглеждат в съответствие с изискванията на Раздела за 
домашните любимци от същата наредба.  

       /2/ 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.  

Чл.13. Собствениците на умрели селскостопански животни са длъжни да уведомяват 
незабавно  кметовете, кметските наместници по населени места, органите на РВЛ и 
представителя на Екарисаж Варна, определен за събиране труповете на умрели животни за 
Пловдивски регион и предават същите след на Екарисажа.  

Чл.14. Лицата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове ,са 
длъжни да изпълняват зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните 
изисквания, изискванията на ЗУТ и всички други нормативни документи,уреждащи тази 
дейност.  

Чл.15. Кметът на общината, кметовете по населени места и кметските наместници 
определят съвместно с органите на РВЛ улиците за движение на животните и събирателните 
пунктове в покрайнините на населените места, трупните ями и трупосъбирателни площадки.  

 
Раздел Четвърти 

Защита и хуманно отношение към животните  
 
 
  Чл.16. Животните се отглеждат и използват по начин, който съответствува на тяхното 
развитие и предназначение и е съобразен с физиологичните им нужди и етологични 
особености.  
  Чл.17. Собствениците и гледачите на животни са длъжни :  
 а/ да  се грижат за животните  и да не ги изоставят  
            б/ да осигуряват на всяко животно в зависимост от вида,възрастта и породата му:  
 - място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му  
 - необходимото пространство и свобода на движение  
 - достатъчно количество храна и вода  
 - свободен достъп до местата за хранене и поене  
 - редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение 
при заболяване и нараняване  
 - подходящи съдове за хранене и поене,поставени по начин,който не позволява 
замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните   
 в/ предприемат мерки за предотвратяване на бягството на животните.  
 г / гледачите на животни проверяват най-малко един път дневно състоянието им.  
 Чл.18. Забранява се :  
 а/ причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, 
освен  при клане или самозащита 
 б/ насъскването на животни едно срещу друго.  
 в/ подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и 
физиологичните им особености.  
 г/ връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или 
наранявания.  
 д/ отглеждането на животни при постоянна тъмнина или постоянно вързани.  
 е/ разхождането на  диви животни по улиците, с цел търговия или представления.  



 ж/ настаняването на  едно и също място на  несъвместими видове животни или на 
животни от един вид, когато това може да доведе до агресивност.  
 з/ ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни.  
 и/ транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства при 
условия,причиняващи им болка, наранявания и страдания.  
 й/ по време на товарене, разтоварване и  придвижване животните да не бъдат 
блъскани, ритани, удряни, влачени, да не се мачкат, чупят и усукват опашките им.  
 
 

              Раздел  Пети 
Отглеждане на животни домашни любимци, кучета за служебни ,ловни и други цели 

 
 Чл19. Придобиването на животно домашен любимец се удостоверява посредством 
регистрационни документи.  
 Чл.20. Собствениците на животни любимци са длъжни :  
 а/ да вземат мерки  животните да не замърсяват обществените места,като почистят 
мястото след дефекация. За целта собственикът е необходимо да носи достатъчен брой 
найлонови или хартиени торбички ,специални ръкавици или щипка.  
 б/ да вземат мерки  животните да не създават опасност за хора или други животни  
 в/ да вземат мерки за  предотвратяване на нежеланото размножаване на животните .  
 Чл.21. Собствениците на кучета са длъжни :  
 а/ при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и 
да го предоставят за проверка  при поискване на общинските и ветеринарномедицински 
органи. 
 б/ при навършване на 4-месечна възраст или  в 7-дневен срок от придобиването на 
куче над тази възраст, собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, след 
представяне на документ за платена такса по Закона за местни данъци и такси /в сила от 
1.1.2007 год./ Ветеринарния лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския 
паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и съответно в общината.  
  - За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято 
територия е постоянния му адрес.В тримесечен срок от датата на придобиване на кучето 
собственикът подава декларация по образец в общината  по постоянния му адрес.  
 - 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.  
 в/освобождават се от такси собствениците на :  
 - кучета на инвалиди  
 - служебни кучета в организации на бюджетна издръжка  
 - кучета, използвани за опитни цели  
 - кучета, използвани от Български червен кръст  
 - кастрирани кучета   

- (Изм. и допълн. с Решение № 596/30.08.2018 г. от ОбС-Хисаря) кучета, които 
придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран 
животновъден обект. 
 Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за 
мероприятия ,свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.  
 г/ стопаните на агресивни кучета да не ги оставят свободно движещи се  в дворовете и 
входовете на жилищните блокове, с цел недопускането им до не обезопасени огради  и 
входни врати на по-малко от два метра,както и да поставят табела с надпис “Зло куче“.На 



обществено място собственикът/стопанина/ е длъжен да разхожда кучето си с повод, а 
кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче /каракачанско куче /, 
германски дог, немско овчарско куче, резеншнауцер, черен териер, московска стражева, 
доберман, ротвайлер, бултириер ,питбул, стафорширски териер - с намордник и повод.  

д/ куче без един от реквизитите: нашийник, повод, обозначителен знак за регистрация 
и не придружено от собственика се счита за бездомно. Уловът на безстопанствени /скитащи 
/кучета се извършва периодично след разпореждане на кмета на общината.  

е/ при повторно залавяне на куче,което вече е било освобождавано или одомашавано 
от Зооветеринарния комплекс, на собственика се налага глоба.  

ж/ всеки стопанин на куче е длъжен:       
 - да съобщава на държавните ветеринарномедицински органи и служителите в 
общината за животните, показващи  съмнителни признаци на бяс.  

-  да предаде в изолатор или приют за животни  ново отгледани   домашни 
животни любимци, на които не  са осигурени  дом и собственик.   
з/ при отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба ,която се 

оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да 
ляга с цялата дължина .  

Чл.22.Забранява се :  
а/ извършването на следните хирургически интервенции на животните компаньони  
-рязане на опашка 
-рязане на уши 
-изрязване на гласни струни 
-отстраняване на нокти и зъби 
б/ отглеждането и развъждането на животни компаньони за добив на месо и кожи от 

тях.  
в/ извеждането на кучетата без повод , а на агресивните кучета без намордник . 
г/ забранява се ловенето и избиването на кучета и котки, с изключение на случаите, 

предвидени при улов  на безстопанствени животни и тези, страдащи от остри заразни 
болести, представляващи заплаха за здравето на хората.  

д/ отглеждането и въвеждането на животни в търговската мрежа и други обществени 
места, с изключение на кучета водачи, придружаващи незрящи хора.  

е/ разхождане на кучета на територията на учебни, детски и здравни 
заведения,кварталните детски и спортни площадки, обозначени от общината със 
забранителни знаци.  

ж/ кучетата, използвани за служебни цели се придвижват съгласно изискванията на 
извършваната дейност.  

    
               Раздел Шести 
              Диви животни 
 

           Чл.23. Диви животни могат да се отглеждат  извън естествената им среда само  в 
зоопаркове, аквариуми, циркове, ферми.   

Чл.24 Декоративни животни могат да се оглеждат при домашни условия при спазване 
на изискванията за защита и хуманно отношение към животните.  
           Чл.25. Забранява се  ловенето и избиването на дивите и декоративни птици, 
събирането и унищожаването на техните яйца и гнезда, повреждането на изкуствени 
хранилки и гнездилки за птици.При доказана необходимост, извършването на тези дейности 
е допустимо само след съгласуване с природозащитните организации и разрешение от 
общинска администрация.   
 



 
 

         Раздел Седми   
           Административно наказателни разпоредби   

   
 .  
 Чл.26. Който не изпълни разпоредбите на  чл.4 от Раздел II се наказва с глоба в размер  
50 лв. до 300лв.  

Чл.27. Който наруши забраната по чл.6, чл.7, чл.8 от Раздел Трети се наказва с глоба 
от 50 до 500лв., а при нарушение  разпоредбите на чл.9, чл.11 и чл.12 от същия Раздел  се  
налага санкция от 10 до 50 лв.  

Чл.28. За нарушаване изискванията по Раздел Пети виновните лица се санкционират с 
:  

 а/ глоба до 50 лв. при неспазване изискванията на чл.20  
 б/ глоба от 50 до 500 лв. при нарушение разпоредбите на чл.21”г”.  
 в/ глоба от 50 до 150 лв. при нарушение разпоредбите на  чл. 21”е”  
 г/ глоба от 50 до 100 лв. при неспазване разпоредбите на чл. 22,”а”,”б”   
 д /(Изм. и допълн. с Решение № 596/30.08.2018 г. от ОбС-Хисаря) глоба от 50 

до 100 лв. при нарушение на  чл.22”в”,”д” и “е”.  
 Чл.29. Актовете за установяване на нарушения се съставят от кметовете ,кметските 
наместници по населени места в общината ,длъжностните лица на Общинска 
администрация,органите на РПУ град Хисаря, служителите на ОП ”БКС” както и други лица, 
определени със заповед на Кмета .   

Чл.30. Наказателните постановления   се издават от кмета на общината по силата на  
член 22 от ЗМСМА. Сумите от тези глоби постъпват в общинския бюджет.  

Чл.31./1/ Съставянето на актовете, издаването и обжалването на  се наказателните 
постановления се извършва по реда на ЗАНН.  

          /2/ На нарушителите се налагат следните наказания :  
            а/ Глоба от 10 до 50  лв. по квитанция  
            б/ Глоба от 50 до 500 лв. за нарушение, констатирано с акт за 

установяване на административно нарушение и издадено въз основа на него  наказателно 
постановление. 

Чл.32. (Изм. и допълн. с Решение № 596/30.08.2018 г. от ОбС-Хисаря) Наказателните 
постановления и електронни фишове подлежат на обжалване пред районния съд, в района на 
който е извършено или довършено нарушението.  

Чл.33. Санкциите за нарушения се налагат по настоящата Наредба ако по друг закон 
или разпоредба,за същите нарушения не са предвидени по-големи санкции. 
 

Раздел Осми 
Преходни и заключителни разпоредби  

 
 Чл.34. Настоящата Наредба е разработена на основание чл. 22 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. Същата е съобразена с разпоредбите на Наредба 
№1 за поддържане и  опазване на обществения ред,чистотата и общественото имущество на 
територията на община Хисар, приета с Решение №38, взето с Протокол № 5 /20.01.2004 г. на 
ОбС гр. Хисаря и актуализирана с Решение №111, взето с Протокол № 13 на заседанието на 
Общински съвет Хисар, състояло се на 22.06.2004 година.  
 Чл.35. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от  приемането й с Решение на 
Общински съвет гр. Хисаря, с изкл. изискванията на чл. 5 “А” Раздел Втори, чл.21 ”Б” и ”В” 



Раздел Пети и свързаните с тях санкции, които влизат в сила от 01.01.2007 г., чл. 5 “Б” Раздел 
Втори и чл.6 Раздел Трети и свързаните с тях санкции, които влизат в сила от 01.01.2008  г.  
 
 
  
    Допълнителни разпоредби   
 
 1.”Агресивно куче” е :                                       - 
куче, отглеждано или дресирано с цел  повишаване агресивността,респективно кучета, при 
които се предполага завишено в противоестествена  степен желание за нападение, готовност 
за борба и злоба  
  -куче, доказало се като хапещо  
  -куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански 
животни/ това не се отнася за ловните кучета, които преследват дивеч по време на ловен 
излет/  
  -куче,нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин  
  -куче,хапало нееднократно без провокации и необходимост от защита при 
нападение  
  -куче, хапало други кучета,въпреки недвусмислени жестове на подчинение 
/типични за вида /   
 2. ”Животни са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, 
други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и 
нестопанска цел или обитаващи дивата природа.  
 3. ”Животни компаньони” са животни, отглеждани с нестопанска цел в дома на 
човека.  
 4. ”Селскостопански животни “ са едри дребни преживни животни, свине, птици, и 
еднокопитни / коне, магарета  и техните хибриди /     
  
 Настоящата Наредба е приета с Решение № 446, взето с Протокол № 46 на заседание 
на Общински съвет Хисар, състояло  се на 18.07.2006 година. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
       Приложение №   

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕ  

 
 
 
  Днес ……………..200…год.долуподписаният/ата /……………..  
…………………………………………………,ЕГН…………………………...,  
живущ/а/ в гр../с/ ,ул.”……………………………………………….”.№……..,  
притежаващ/а/ л.к.№………………………………….,изд. на ……………….,  
от МВР.гр.………………………………………………………………………..  
притежаващ/а/ куче-порода…………………………………………………….. 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ:  
 
 

 Запознат /ата/ съм  със законовите изисквания за отглеждане на куче в 
Република България и Нормативните документи,регламентиращи тази дейност 
,както и хуманното отношение към кучето ,цитирани в :  
 1.Закона за ветеринарномедицинската дейност .  
 2.Правилника за приложение на ЗВМД.  
 3.Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Хисар.  
 Запознат/ата/ съм,че при нарушение на гореизложеното ще ми бъде 
наложена глоба,съгласно Наредбата за оглеждане на животни на територията на 
Община Хисар в размер на ……до………..лв,а при повторно нарушение –
от………до………..лв.   
 
 
 
 
Дата :…………     ДЕКЛАРАТОР :……………….  
 
 
 



 
 
 
 

    Приложение   № 1  
 
 

ПУНКТОВЕ 
ЗА СЪБИРАНЕ НА ЖИВОТНИ В ГР.ХИСАРЯ  

 
 
 

1.кв.Момина Баня:  
а/Над “Хисар”АД и сградата на “Далекосъобщения-овце,кози,магарета  
б/Поляна до гробищен парк –магарета ,кози  
в/Поляна  над спирка ОУ”Васил Левски”-овце и крави  
г/До магазин за строителни материали/под водоема/-кози и магарета  
д/Пункт над газстанцията –кози  
е/Ул.”Бузлуджа”/под блоковете/-кози и овце  
 
 
2.кв.Миромир:  
а/Кози и овце-м.”Лъгът”,към банята-по посока м.”Сенниците”.  
б/Говеда  
-м.”Доминова ливада”-към м.”Воден камък”   
-м”Долу реката”-до гробищния парк  
-Накрая на селото –до банята в посока м.”Синята река”  
в/магарета –в реката  до гробищния парк/до трансформатора/  
г/Овце   
-м.”Доминова ливада”  
-м.”Лъгът”-на края на квартала  
 
 
3.кв.Веригово:  
а/ Кози  
- до цех ТПК”Хисар 90” и магазина за хранителни стоки  
- поляната пред стопански двор Веригово  
- под складовото стопанство на МНО  
б/Говеда  
   Магарета     -поляната пред стопански двор Веригово/до училището/ 
   Овце    
 

 



 
03.05.2007 г. 
 
 

Д О  
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
      ХИСАР  
 
 

Д О К Л А Д Н А     З А П И С К А 
 

От  инж.Вълко Минчев Макавеев –кмет на Община Хисар 
  

Относно :Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на   
 животни на територията на Община Хисар  
 
 Уважаеми дами и господа общински съветници ,  
 
 Желанието ни за чиста околна среда ,за приветлив и поддържан град 
,посещаван от все повече туристи,  налага въвеждане на ред в общината при 
отглеждането на животни.  
 С приемането на Наредба № 44 /20.04.2006 год. на МЗГ се 
регламентираха ветеринарно хигиенните изисквания към животновъдните 
обекти за промишлено производство.  
 Със същата Наредба са определени бройките животни,които 
частните стопани да отглеждат за лични  нужди.  
 Съобразявайки се със специфичните условия в град Хисаря и 
общината и необходимостта от ограничаване или забраняване отглеждането на 
животни в отделните квартали на града ,предлагам на Вашето внимание Проект 
за Наредба за реда и условията за отглеждането на животни на територията на 
Община Хисар.  
 Същата е съобразена с действуващата Наредба № 1 за поддържане 
обществения ред ,чистотата и опазване  на общинското имущество на 
територията на Община Хисар.  
 Във връзка с горното , на основание член 22,ал.1 от ЗМСМА ,Ви 
предлагам да вземете  следното   
 

Р Е Ш Е Н И Е :  
 
 1. Общински съвет Хисар приема Наредба за реда и условията за 
отглеждане на животни на територията на Община Хисар.  
 2. Дава съгласие  чл. 5, т. ”Б” и чл. 6 от Наредбата да влязат в сила от 
01.01.2008 г.    



 
     КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАР :   
      /ИНЖ.В.МАКАВЕЕВ /  


