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До 

проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, 

Председател на Общински съвет – Шумен 

От 

Любомир Христов, 

Кмет на Община Шумен 

ДОКЛАДНА  З АПИСКА  

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане 

на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община шумен и за организацията на работа и условията на 

отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК 

на 27.04.2018 г. в електронната страница на Община Шумен са публикувани проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на кучета, за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в 

общинските приюти за безстопанствени кучета и мотиви за нейното приемане. 

В срока за обществено обсъждане на проекта на 18.04.2018 г. в Община Шумен е 

постъпил протест от Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу чл. 9, ал. 2 и чл. 16, ал. 2 и 

ал. 3 от Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община шумен и за организацията на работа и 

условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета. 

Предлаганият с настоящата докладна-записка проект за изменение и допълнение наредбата е 

съобразен с мотивите, изложени в протеста на прокуратурата. 

Основание за предложените промени в Наредбата за отглеждане на кучета, за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община шумен и 

за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за 

безстопанствени кучета са приетите промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност 

(изм. и доп., бр. 14 от 19.02.2016 г., в сила от 19.02.2016 г., изм., бр. 34 от 3.05.2016 г., в сила 

от 3.05.2016 г., бр. 58 от 26.07.2016 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 85 от 

24.10.2017 г.). 

Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата: През 2016 г., 2017 г. и 

2018 г. в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) са извършени промени в 

регулацията на обществените отношения свързани с отглеждането на домашни любимци и в 

частност кучета. 



 

 

От приемането на наредбата през 2012 г. до настоящия момент се установява, че 

предвидените административни наказания не са достатъчно възпиращи и възпитаващи, което 

налага тяхното увеличаване. 

Цели: С приемането на настоящите промени наредбата ще се приведе в съответствие 

с промените в ЗВМД, извършени през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. 

С приемането на настоящите промени се цели повишаване на отговорността на 

гражданите при отглеждането на кучета. 

Финансови средства: За прилагане на измененията в Наредбата за отглеждане на 

кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските 

приюти за безстопанствени кучета, не е необходимо разходването на бюджетни средства. 

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите 

промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите, а 

също така действащата Наредба да бъде приведена в съответствие с разпоредбите на 

нормативни актове от по-висока степен. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени в 

Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Шумен, 

не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. 

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, 

чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал.1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и 

чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК във връзка с чл. 174 и чл. 175 от ЗВМД. 

Фактически основания: привеждане на нормативната база на Община Шумен в 

съответствие със ЗВМД с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на 

Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община шумен и за организацията на работа и условията на 

отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета и ЗВМД. 

С оглед на изложените мотиви, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 

следното 

Р ЕШЕНИЕ :  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 178 от 

ЗВМД Общински съвет – Шумен приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на 

кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета. 

Приложение: 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на кучета, 

за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община шумен 

и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за 

безстопанствени кучета 

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 

Предложил: 

Диян Димитров 

Секретар на Община Шумен 

 

Изготвил: 

Иван Кавръков 

Старши юрисконсулт 
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П Р О Е К Т  

на 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ 

НА КУЧЕТА, ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 

КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН И ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

РАБОТА И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА В ОБЩИНСКИТЕ 

ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 

приета с решение № 284 от 20.12.2012 г., изм. с Решение № 1056 от 30.07.2015 г. на 

Общински съвет Шумен 

§ 1. В Чл. 4, ал. 1 се прави следното изменение: 

След думата „собственици“ се добавя следния израз „ , придружителите и/или 

гледачите“. 

Стар текст: 

„(1) Собствениците на кучета носят цялата отговорност за причинени от тях 

наранявания, нанесени щети, замърсявания и всички други случаи, предмет на настоящата 

Наредба.“ 

Нов текст: 

„(1) Собствениците, придружителите и/или гледачите на кучета носят цялата 

отговорност за причинени от тях наранявания, нанесени щети, замърсявания и всички други 

случаи, предмет на настоящата Наредба.“ 

§ 2. В Чл. 6, ал. 4 се прави следното изменение: 

Изразът „татуировка или“ се заличава. 

Изразът „които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на 

административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и 

индивидуален номер на животното“ се заменя с „отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда 

данните в Интегрираната информационна система на БАБХ“ 

Стар текст: 

„(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.“ 

Нов текст: 

„(4) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на 

стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.“ 

§ 3. В Чл. 7 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 се прави следното изменение: 

Изразът „до 15-то число на следващия месец,“ се заличава. 

Стар текст: 

„(1) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно до 15-то число на следващия месец, 

данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ Шумен и в 

Община Шумен.“ 

Нов текст: 

„(1) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския 

паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ Шумен и в Община Шумен.“ 

2. В ал. 3 се прави следното изменение: 

Изразът „глоба или имуществена санкция в размер до 40 лева“ се заменя с „глоба в 

размер 200 лв., а при повторно нарушение – 500 лв.“ 
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Стар текст: 

„(3) При неспазване разпоредбите на ал. 1, се налага глоба или имуществена санкция в 

размер до 40 лева.“ 

Нов текст: 

(3) При неспазване разпоредбите на ал. 1 се налага глоба в размер 200 лв., а при 

повторно нарушение – 500 лв.“ 

§ 4. В Чл. 8, ал. 1 се прави следното изменение: 

След израза „ветеринарния лекар, извършил регистрацията на кучето,“ се добавя 

израза „както и Община Шумен,“. 

Стар текст: 

„(1) В 7-дневен срок от промяната на адреса на собствеността или при смърт на 

кучето, собственикът уведомява ветеринарния лекар, извършил регистрацията на кучето, за 

пререгистрация или отписване от регистрите.“ 

Нов текст: 

„(1) В 7-дневен срок от промяната на адреса на собствеността или при смърт на 

кучето, собственикът уведомява ветеринарния лекар, извършил регистрацията на кучето, 

както и Община Шумен, за пререгистрация или отписване от регистрите.“ 

§ 5. В Чл. 9, ал. 2 се прави следното изменение: 

1. В т. 1 думата „инвалиди“ се заменя с израза „хора с увреждания“. 

2. В т. 6 изразът „ловни кучета“ се заменя с израза „кучета, които придружават или 

охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден 

обект.“. 

3. Т. 7 се отменя. 

Стар текст: 

„(2) От такси се освобождават 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; 

7. кучета с поставен микрочип – за първата година от тяхното регистриране при 

ветеринарен лекар.“ 

Нов текст: 

„(2) Освобождават се от такса собствениците на: 

1. кучета на хора 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.“ 

§ 6. В Чл. 11, ал. 4 се правят следните изменения: 

1. В ал. 4 се прави следното изменение: 

Изразът „Собствениците и придружителите“ се заменя с израза „Собствениците, 

гледачите и придружителите“. 

Стар текст: 

„(4) Собствениците и придружителите на кучета са длъжни:“ 
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Нов текст: 

„(4) Собствениците, гледачите и придружителите на кучета са длъжни:“ 

2. В т. 10 се прави следното изменение: 

В изр. второ след думата „вписва“ се добавя с израза „в книгата на етажната 

собственост“, а изразът „които се извеждат на обществени места, а за кучетата – “ се отменя. 

Стар текст: 

„10. отглеждането на кучета-компаньони в сградите в режим на етажна собственост 

става при изпълнение на съответните нормативни актове и без да се създава неудобство на 

живущите. Всеки собственик или обитател на самостоятелен обект в сграда в режим на 

етажна собственост вписва притежаваните или взети за отглеждане кучета, които се 

извеждат на обществени места, а за кучетата – и номера на ветеринарномедицинския 

паспорт.“ 

Нов текст: 

„10. отглеждането на кучета-компаньони в сградите в режим на етажна собственост 

става при изпълнение на съответните нормативни актове и без да се създава неудобство на 

живущите. Всеки собственик или обитател на самостоятелен обект в сграда в режим на 

етажна собственост вписва в книгата на етажната собственост притежаваните или взети за 

отглеждане кучета и номера на ветеринарномедицинския паспорт.“ 

3. Създава се нова т. 12 със следния текст: 

„12. да не допускат кучетата да нанасят телесни повреди на хора и/или животни.“ 

§ 7. В Чл. 12 се правят следните изменения: 

1. Ал. 1 се отменя. 

2. В ал. 2 се прави следното изменение: 

Изразът „глоба от 50 до 100 лева или имуществена санкция в размер от 100 лева“ се 

заменя с израза „глоба от 100 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 200 до 1 000 

лева“. 

Стар текст: 

„(2) При установяване на административно нарушение по чл. 11, виновните се 

наказват с глоба от 50 до 100 лева или имуществена санкция в размер от 100 лева.“ 

Нов текст: 

„(2) При установяване на административно нарушение по чл. 11, виновните се 

наказват с глоба от 100 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 200 до 1 000 лева.“ 

3. В ал. 3 се прави следното изменение: 

Изразът „глоба от 100 до 150 лева или имуществена санкция в размер от 200 лева“ се 

заменя с израза „глоба от 200 до 1 000 лева или имуществена санкция в размер от 1 000 до 

5 000 лева“. 

Стар текст: 

„(3) При повторни нарушения виновните се наказват с глоба от 100 до 150 лева или 

имуществена санкция в размер от 200 лева.“ 

Нов текст: 

„(3) При повторни нарушения виновните се наказват с глоба от 200 до 1 000 лева или 

имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лева.“ 

§ 8. В Чл. 13 се правят следните изменения: 

След думата „собствениците“ се добавя израза „ , гледачите или придружителите“. 

Стар текст: 

„Чл. 13. Кучета, за които има съмнение, че са носители на заразни или застрашаващи 

живота и здравето на хората болести, се предават задължително от собствениците им при 

ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за изясняване на 
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обстоятелствата и установяване на болестта и при необходимост за извършване на 

последващи действия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“ 

Нов текст: 

„Чл. 13. Кучета, за които има съмнение, че са носители на заразни или застрашаващи 

живота и здравето на хората болести, се предават задължително от собствениците, гледачите 

или придружителите им при ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска 

практика за изясняване на обстоятелствата и установяване на болестта и при необходимост 

за извършване на последващи действия съгласно чл. 179 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.“ 

§ 9. В Чл. 15 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 се прави следното изменение: 

Изразът „с дължина до 1,5 м., кучета с тегло над 10 кг – на неразтеглив повод до 1,5 

м.“ се отменя. 

Изразът „на кучетата над 15 кг“ се заменя с израза „агресивни кучета и/или кучета от 

гигантски или едри породи –“. 

Стар текст: 

„(1) Кучетата, регистрирани съгласно чл. 2, т. 1, на обществени места задължително се 

извеждат на повод с дължина до 1,5 м., кучета с тегло над 10 кг – на неразтеглив повод до 1,5 

м., а на кучетата над 15 кг и намордник;“ 

Нов текст: 

„(1) Кучетата, регистрирани съгласно чл. 2, т. 1, на обществени места задължително се 

извеждат на повод, а агресивни кучета и/или кучета от гигантски или едри породи – и 

намордник.“ 

2. В ал. 2 се прави следното изменение: 

Думата „инвалиди“ се заменя с израза „хора с увреждания“. 

Стар текст: 

„(2) От поставяне на намордник са освободени кучета – водачи на инвалиди;“ 

Нов текст: 

„(2) От поставяне на намордник са освободени кучета – водачи на хора с 

увреждания.“ 

3. В ал. 4 се прави следното изменение: 

Изразът „глоба или имуществена санкция в размер до 150 лева“ се заменя с израза 

„глоба от 100 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 200 до 1 000 лева“. 

Стар текст: 

„(4) При нарушение по ал.1, на виновните лица се налага глоба или имуществена 

санкция в размер до 150 лева.“ 

Нов текст: 

„(4) При нарушение по ал. 1 на виновните лица се глоба от 100 до 500 лева или 

имуществена санкция в размер от 200 до 1 000 лева.“ 

3. Създава се нова ал. 5: 

„(5) При повторни нарушения виновните се наказват с глоба от 200 до 1 000 лева или 

имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лева.“ 

§ 10. В Чл. 16 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1, т. 1 се прави следното изменение: 

Изразът „кучета на обществени места от едри породи и агресивни кучета“ се заменя с 

израза „агресивни кучета и/или кучета от гигантски или едри породи“ и след думата 

„малолетни“ се добавя израза „или непълнолетни“. 

Стар текст: 
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„1. разхождането на кучета на обществени места от едри породи и агресивни кучета 

от малолетни лица;“ 

Нов текст: 

„1. разхождането на агресивни кучета и/или кучета от гигантски или едри породи от 

малолетни или непълнолетни лица;“ 

2. В ал. 1, т. 2 се прави следното изменение: 

След думата „кучета“ се добавя израза „в който и да е от следните обекти:“. 

При изброяването на обектите след всеки обект се поставя точка и запетая. 

Изразът „за спортна и лечебна дейност“ се заменя с израза „за спортна и/или лечебна 

дейност“. 

Изразът „детски и спортни площадки“ се заменя с израза „спортни площадки“. 

Думата „инвалиди“ се заменя с израза „хора с увреждания“. 

Стар текст: 

„2. влизането с кучета в търговски обекти, заведения за обществено хранене, детски, 

здравни, учебни заведения, други обществени сгради, учреждения, обществени места, 

предназначени за отдих на гражданите, за спортна и лечебна дейност, детски и спортни 

площадки. Това ограничение не се отнася за кучета – асистенти (водачи на инвалиди) и 

служебните кучета на организациите на бюджетна издръжка;“ 

Нов текст: 

„2. влизането с кучета в който и да е от следните обекти: в търговски обекти; 

заведения за обществено хранене; детски, здравни, учебни заведения; други обществени 

сгради; учреждения; обществени места, предназначени за отдих на гражданите; места за 

спортна и/или лечебна дейност; спортни площадки. Това ограничение не се отнася за кучета 

– асистенти (водачи на хора с увреждания) и служебните кучета на организациите на 

бюджетна издръжка;“ 

3. В ал. 1, т. 4 се прави следното изменение: 

Изразът „приютяването и храненето“ се заменя с израза „приютяването и/или 

храненето“. 

След израза „безстопанствени кучета“ се добавя израза „на обществени места,“. 

Думата „инвалиди“ се заменя с израза „хора с увреждания“. 

Стар текст: 

„4. приютяването и храненето на безстопанствени кучета във входовете и 

прилежащите територии на жилищни и обществени сгради, както и в други общи части в 

сградите;“ 

Нов текст: 

„4. приютяването и/или храненето на безстопанствени кучета на обществени места, 

във входовете и прилежащите територии на жилищни и обществени сгради, както и в други 

общи части в сградите;“ 

4. 4. В ал. 1, т. 5 се прави следното изменение: 

Текстът на т. 5 се заменя със следния текст: „разхождането на кучета на детски 

площадки;“ 

Стар текст: 

„5. извеждането на разходка на агресивни кучета без поставен намордник и повод с 

нашийник;“ 

Нов текст: 

„5. разхождането на кучета на детски площадки;“ 

5. В ал. 1, т. 6 се прави следното изменение: 

Текстът на т. 6 се заменя със следния текст: „извеждането на кучета без повод, а на 

агресивни кучета – и без намордник;“. 

Стар текст: 



 

8 

 

„6. превозване на кучета в обществения транспорт. Това ограничение не се отнася за 

кучета – асистенти (водачи на инвалиди) и служебните кучета на организациите на бюджетна 

издръжка.“ 

Нов текст: 

„6. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник;“ 

6. В ал. 1, т. 7 се прави следното изменение: 

Текстът на т. 7 се заменя със следния текст: „превозване на кучета в обществения 

транспорт. Това ограничение не се отнася за кучета – асистенти (водачи на хора с 

увреждания) и служебните кучета на организациите на бюджетна издръжка;“ 

Стар текст: 

„7. отглеждане на кучета в избени, тавански помещения, тераси, гаражи и на места за 

обществено ползване;“ 

Нов текст: 

„7. превозване на кучета в обществения транспорт. Това ограничение не се отнася за 

кучета – асистенти (водачи на хора с увреждания) и служебните кучета на организациите на 

бюджетна издръжка; 

7. В ал. 1, т. 8 се прави следното изменение: 

Текстът на т. 8 се заменя със следния текст: „отглеждане на кучета в избени, тавански 

помещения, тераси, гаражи и на места за обществено ползване;“ 

Стар текст: 

„8. движение без строг нашийник на породите "Питбул" и "Бултериер" на територията 

на Община Шумен.“ 

Нов текст: 

„8. отглеждане на кучета в избени, тавански помещения, тераси, гаражи и на места за 

обществено ползване;“ 

8. В ал. 1, т. 9 се прави следното изменение: 

Текстът на т. 9 се заменя със следния текст: „движение без строг нашийник на 

породите "Питбул" и "Бултериер" на територията на Община Шумен;“ 

Стар текст: 

„9. организирането на борби с кучета;“ 

Нов текст: 

„9. движение без строг нашийник на породите „Питбул“ и „Бултериер“ на 

територията на Община Шумен;“ 

9. В ал. 2 се прави следното изменение: 

Изразът „с глоба в размер на 50 лева или имуществена санкция в размер от 50 до 100 

лева“ се заменя с израза „с глоба или имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева“. 

Добавя се второ изречение със следния текст: „При повторни нарушения виновните се 

наказват с глоба от 200 до 1 000 лева или имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 

лева.“ 

Стар текст: 

„(2) При нарушение по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, виновните се наказват с глоба в размер на 

50 лева или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лева.“ 

Нов текст: 

„(2) При нарушение по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, виновните се наказват с глоба или 

имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. При повторни нарушения виновните се 

наказват с глоба от 200 до 1 000 лева или имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 

лева.“ 

10. В ал. 3 се прави следното изменение: 

Текстът на ал. 3 се заменя със следния текст: „При нарушение по ал. 1, т. 5 и 6, 

виновните се наказват с глоба в размер на 100 лева.“ 

Стар текст: 
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„(3) При нарушение по ал. 1, т. 5, 6 и 7, виновните се наказват с глоба в размер на 100 

лева или имуществена санкция в размер от 100 до 150 лева.“ 

Нов текст: 

„(3) При нарушение по ал. 1, т. 5 и 6, виновните се наказват с глоба в размер на 100 

лева.“ 

11. В ал. 4 се прави следното изменение: 

Текстът на ал. 4 се заменя със следния текст: „При нарушение по ал. 1, т. 7 и 8, 

виновните се наказват с глоба в размер на 100 до 500 лева или имуществена санкция в размер 

от 500 до 1 000 лева. При повторни нарушения виновните се наказват с глоба от 200 до 1 000 

лева или имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лева.“ 

Стар текст: 

„(4) При нарушение по ал. 1, т. 8, 9 и 10, виновните се наказват с глоба в размер на 

150 лева или имуществена санкция в размер от 150 до 200 лева.“ 

Нов текст: 

„(4) При нарушение по ал. 1, т. 7 и 8, виновните се наказват с глоба в размер на 100 

лева или имуществена санкция в размер от 100 до 150 лева. При повторни нарушения 

виновните се наказват с глоба от 200 до 1 000 лева или имуществена санкция в размер от 

1 000 до 5 000 лева.“ 

12. В ал. 5 се прави следното изменение: 

Текстът на ал. 5 се заменя със следния текст: „При нарушение по ал. 1, т. 9 и 10, 

виновните се наказват с глоба в размер на 100 до 500 лева или имуществена санкция в размер 

от 500 до 1 000 лева. При повторни нарушения виновните се наказват с глоба от 200 до 1 000 

лева или имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лева.“ 

Стар текст: 

„(5) За административни нарушения, извършени от малолетни/непълнолетни лица, 

отговорност носят техните родители /настойници, попечители/.“ 

Нов тектст: 

„(5) При нарушение по ал. 1, т. 9 и 10, виновните се наказват с глоба в размер на 150 

лева или имуществена санкция в размер от 150 до 200 лева. При повторни нарушения 

виновните се наказват с глоба от 200 до 1 000 лева или имуществена санкция в размер от 

1 000 до 5 000 лева.“ 

§ 11. В Чл. 17 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 се прави следното изменение: 

Изразът „глоба или имуществена санкция в размер до 150 лева“ се заменя с израза 

„глоба от 100 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 200 до 1 000 лева“. 

Стар текст: 

„(2) При нарушение по ал. 1 виновните се наказват с глоба в размер на 50 лева или 

имуществена санкция в размер от 50 до 100 лева.“ 

Нов текст: 

„(2) При нарушение по ал. 1 на виновните лица се глоба от 100 до 500 лева или 

имуществена санкция в размер от 200 до 1 000 лева.“ 

2. Създава се нова ал. 5: 

„(5) При повторни нарушения виновните се наказват с глоба от 200 до 1 000 лева или 

имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лева.“ 

§ 12. В Чл. 18, се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 се прави следното изменение: 

След думата „собствениците“ се добавя израза „ , гледачите или придружителите“. 

Стар текст: 
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„(2) Собствениците на домашни кучета, нападнали или ухапали човек, са длъжни да 

представят и предадат същите на представители на общински приют, където се изолират и 

преглеждат в съответствие с изискванията на ЗВМД.“ 

Нов текст: 

„(2) Собствениците, гледачите или придружителите на домашни кучета, нападнали 

или ухапали човек, са длъжни да представят и предадат същите на представители на 

общински приют, където се изолират и преглеждат в съответствие с изискванията на ЗВМД.“ 

2. В ал. 3 се прави следното изменение: 

Изразът „глоба в размер на 50 лева или имуществена санкция в размер от 50 до 100 

лева“ се заменя с израза „глоба в размер от 50 до 100 лева или имуществена санкция в размер 

от 200 до 500 лева“. 

Стар текст: 

„(2) При неизпълнение на изискванията по ал. 2 виновните се наказват с глоба в 

размер на 50 лева или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лева.“ 

Нов текст: 

„(2) При нарушение по ал. 2 на виновните лица се глоба в размер от 50 до 100 лева 

или имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева.“ 

3. Алинеи 4 и 5 се отменят. 

§ 13. В Чл. 45, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. Изразът „глоба или имуществена санкция в размер от 50 лв.“ се заменя с израза 

„глоба в размер от 50 лева или имуществена санкция в размер от 100 лева“. 

2. Създава се ново изречение със следния текст: „При повторни нарушения по ал. 1 

виновните се наказват с глоба от 100 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 500 

до 1 000 лева. 

Стар текст: 

„Чл. 45. (1) Установен и уведомен по надлежния ред собственик на куче, непотърсил 

кучето си, настанено в общински приют за безстопанствени кучета, в срок до 7 календарни 

дни от настаняването му в приюта, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 

50 лв.“ 

Нов текст: 

„Чл. 45. (1) Установен и уведомен по надлежния ред собственик на куче, непотърсил 

кучето си, настанено в общински приют за безстопанствени кучета, в срок до 7 календарни 

дни от настаняването му в приюта, се наказва с глоба в размер от 50 лева или имуществена 

санкция в размер от 100 лева. При повторни нарушения по ал. 1 виновните се наказват с 

глоба от 100 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 500 до 1 000 лева.“ 

§ 14. В Чл. 48, т. 1 се прави следното изменение: 

След думата „собственика“ се добавя израза „ , гледача или придружителя“. 

Стар текст: 

„1. Да установяват самоличността на собственика на кучето-компаньон.“ 

Нов текст: 

„1. Да установяват самоличността на собственика, гледача или придружителя на 

кучето-компаньон.“ 

§ 15. В Чл. 50 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 се прави следното изменение: 

Изразът „глоба или имуществена санкция в размер до 100 лв.“ се заменя с израза 

„глоба в размер от 50 до 100 лева или имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева“. 

Стар текст: 
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„(1) Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на 

контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел 

възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 100 

лв.“ 

Нов текст: 

„(1) Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на 

контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел 

възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба в размер от 50 до 100 лева или 

имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева.“ 

2. В ал. 2 се прави следното изменение: 

Изразът „За установени административни нарушения на настоящата наредба, за които 

няма предвидени административни наказания, виновните се наказват с глоба или 

имуществена санкция в размер от 50 до 500 лева.“ се заменя с израза „глоба в размер от 50 до 

100 лева или имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева“. 

Стар текст: 

„(2) За установени административни нарушения на настоящата наредба, за които няма 

предвидени административни наказания, виновните се наказват с глоба или имуществена 

санкция в размер от 50 до 500 лева.“ 

Нов текст: 

„(2) При повторни нарушения по ал. 1 виновните се наказват с глоба от 100 до 500 

лева или имуществена санкция в размер от 500 до 1 000 лева.“ 

§ 16. Създава се нов Чл. 51: 

„Чл. 51. Длъжностно лице, което не изпълни задължение по Раздел V и Раздел VІ, се 

наказва с глоба от 500 до 1 000 лева, а при повторно нарушение – от 1 000 до 2 000 лева. 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на 

местните и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на 

Община Шумен е приета с Решение № ………, взето с протокол № …….. от ……………….. 

год. 


