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СЪОБЩЕНИЕ 
 

Във връзка със законовите разпоредби на чл. 174 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и Наредба за регистрация, стопанисване и 
контрол на кучетата на територията на общината се приканват всички 
собственици на кучета своевременно да ги регистрират. 

 
Стъпки за регистрация: 
 

1. Собственика на кучето да го представи на ветеринарен лекар, който 
упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт 
по образец, ваксинация и обезпаразитяване. 

2. Собственика на кучето да представи ветеринарномедицински паспорт 
и заверено копие на личната си карта в Община Годеч, дирекция 
,,Териториално устройство и европейски проекти”, етаж 1, стая 122 за 



регистрация на кучето по Наредба за регистрация, стопанисване и 
контрол на кучетата на територията на община Годеч. 

3. Ежегодно да плаща ,,такса за притежаване на куче” в Община Годеч, 
дирекция  "Социални дейности, образование, култура и местни 
данъци и такси".   

От ,,такса за притежаване на куче” са освободени: кучета на 
инвалиди; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 
кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от 
Българския червен кръст; кастрирани кучета; кучета, които 
придружават или охраняват селскостопански животни, които се 
отглеждат в регистриран животновъден обект. 

4. Собственика на куче ежегодно да заверява ветеринарномедицинския 
паспорт при официалния ветеринарен лекар, отговарящ за 
здравеопазването на община Годеч.  

 
Глоби: 
 
Съгласно разпоредбите на чл. 429, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност ,,собственик на куче, който наруши 
изискване по чл. 174, се наказва с глоба в размер 200 лв.”. 



Съгласно разпоредбите на чл. 429, ал. 2 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност ,,когато нарушението е извършено от 
юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 
200 до 400 лв.”. 

 
Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от Наредба за регистрация, 

стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Годеч ,,за 
установени нарушение по чл. 3, чл. 6, чл. 8, чл. 9, чл. 10 и чл. 10 от Наредбата 
се налага глоба до 50 лева.”. 

 
Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от Наредба за регистрация, 

стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Годеч ,,за 
повторно нарушение по чл. 3, чл. 6, чл. 8, чл. 9, чл. 10 и чл. 10 от Наредбата се 
налага глоба до 100 лева.”. 
 

За допълнителна информация: 
 

Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” към 
Община Годеч. 
Телефон за връзка: 072998051. 



 
Във връзка със законовите разпоредби на чл. 172, т. 2 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност собствениците на кучета ,,да 
вземат мерки животните да не създават опасност за хората или 
други животни”. 

 
Съгласно разпоредбите на чл. 426 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност ,,който не изпълни задължение по чл. 172, т. 1 или 2, се наказва с 
глоба в размер 100 лв.”. 

 
Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от Наредба за регистрация, 

стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Годеч ,,за 
установени нарушение по чл. 3, чл. 6, чл. 8, чл. 9, чл. 10 и чл. 10 от Наредбата 
се налага глоба до 50 лева.”. 

 
Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от Наредба за регистрация, 

стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Годеч ,,за 
повторно нарушение по чл. 3, чл. 6, чл. 8, чл. 9, чл. 10 и чл. 10 от Наредбата се 
налага глоба до 100 лева.”. 

 



 
 

Във връзка със законовите разпоредби на чл. 173, ал. 1 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност собствениците на кучета ,,при 
извеждането им да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт 
и да го представят за проверка на общинските и 
ветеринарномедицинските органи”. 

 
Съгласно разпоредбите на чл. 426а от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност ,,който не изпълни задължение по чл. 173, се наказва с глоба в размер 
от 50 до 500 лв.”. 

 
 


