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СЪОБЩЕНИЕ 
 

Община Годеч напомня на собствениците на домашни любимци за основните им 
задължения, регламентирани в долуописаните разпоредби, както следва: 

 
 
Съгласно чл. 172, т. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: 

,,Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не 
създават опасност за хора и други животни.” 

 
Съгласно чл. 172, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: 

,,Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на 
нежелано размножаване на животните.” 
 

Съгласно чл. 172, т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: 
,,Собствениците на домашни любимци са длъжни при използването им за размножаване да 
се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и 
да не допускат застрашаване на тяхното здраве.” 



 
Съгласно чл. 173, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: 

,,Собствениците на кучета са длъжни при извеждането на кучетата да носят в себе си 
ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и 
ветеринарномедицинските органи”. 
 

Съгласно чл. 173, т. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: 
,,Собствениците на кучета са длъжни да представят ветеринарномедицинския паспорт 
при посещение при ветеринарен лекар.” 
 

Съгласно чл. 173, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: 
,,Собствениците на кучета са длъжни ежегодно да представят кучетата за ваксинация 
срещу бяс.” 
 

Съгласно чл. 176, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: 
,,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 реда на чл. 137, като към заявлението прилагат и удостоверение за 
завършен курс по защита и хуманно отношение към животните.” 

 
Съгласно чл. 176, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: 
,,Изискванията към обектите по чл. 176, ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на 

земеделието, храните и горите.” 



 
Съгласно чл. 177, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се 

забранява: ,,Извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник.” 
 
Съгласно чл. 177, ал. 1, т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се 

забранява: ,,Разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от 
общините със забранителни знаци.” 
 

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на животните: 
 ,,Защитата на животните се изразява в опазване на техния живот, здраве и добро 

състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и особено жестоко отношение, 
осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и 
поведенчески особености.” 

 
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на животните: 
,,Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните.” 
 
Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за защита на животните: 
,,За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или 

страдание на животно или предизвикване на силен страх.” 
 
 
 



Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 10 и т. 14 от Закона за защита на животните: 
 За жестокост се смятат изоставяне на животни, както й пускане на свобода на 

животни, които са отглеждани от хората, в случай, че предварително не са подготвени за 
оцеляване в естествена среда. 
 
 

При неспазване на гореописаните разпоредби се налагат административни 
наказания съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и 
Закона за защита на животните. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 



Глоби: 
 

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. 426а от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност: 
,,Който не изпълни задължение по чл. 173, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 

лв.” 
 

Съгласно разпоредбите на чл. 428 от Закона за ветеринарномедицинската дейност: 
,,Който наруши забрана по чл. 177, ал. 1, т. 3 или 4, се наказва с глоба в размер 100 

лв.” 
 
Съгласно разпоредбите на чл. 62 от Закона за защита на животните: 
,,Който прояви жестокост към животно по смисъла на чл. 7, се наказва с глоба от 

500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.” 


