
 

 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно:  Проект за изменение и 

допълнение на Наредба № 17 за отглеждане на животни на 

територията на община Любимец, последно изменена и 

допълнена с Решение № 396 от 24.08.2018 г. на Общински 

съвет- Любимец  

Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец                            

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 139 
 

на ОбС, прието с протокол  № 14 от 24.11.2020 година 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ във връзка със  

Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/, 
 

 

Общински съвет Любимец  

                                                                       

 

          Р Е Ш И: 

 

 

I.  Изменя и допълва Наредба № 17 за отглеждане на животни на територията на община Любимец,  

последно изменена и допълнена с Решение № 396 от 24.08.2018 г., както следва:   

 

§ 1. Допълва текста на чл. 1 : 

 

- След думите „селскостопански животни” се поставя запетая и се добавя следния текст: 

„, птици и животни - домашни любимци…” ; 

- След думите „неправителствени” се добавя следния текст: 

„… природозащитни…” 

 

§ 2. Създава нов текст на чл. 2 със следното съдържание: 

 

По смисъла на чл. 1 животните се категоризират по следния начин: 

1. Еднокопитни животни – коне, магарета, мулета и катъри; 

2. Едри преживни животни – говеда и биволи; 

3. Дребни преживни животни – овце и кози;  

4. Питомни и диви зайци; 

5. Свине за угояване; 

6. Домашни птици; 

7. Екзотични птици / пауни,папагали и др./;  

8. Животни домашни любимци - /кучета, котки и др./; 

9. Пчели; 

 

§ 3. Изменя текста на чл. 4, ал. 1: 



 

(1) В централна част на град Любимец – І-зона, която обхваща територията в границите на:  ул. „Васил 

Левски“ (от кръстовището с ул. „Църковна“ до кръстовището с ул.“Иван Рилски“), ул.“Ивайловградска“ 

(от началото на улицата до кръстовището с ул.„Ст. Караджа“), Централен паркинг, ул. „Опълченска“, 

ул. „Цар Калоян“, ул. „Църковна“ (от началото на улицата до кръстовището с ул. „П.Р.Славейков“), ул. 

„Странджа“, ул. „Силистра“, ул. „Златица“, ул. „Отец Паисий“ (от кръстовището с ул. 

„Ивайловградска“ до кръстовището с ул. „Цар Симеон“), ул. „Гладстон“, ул. „Гео Милев“ (от 

кръстовището с ул. „Гладстон“ до кръстовището с ул. „Иван Рилски“), ул. „Републиканска“ (от началото 

на улицата до кръстовището с ул. „Иван Рилски“), ул. „София“, ул. „Цар Освободител“ (от началото на 

улицата до кръстовището с ул.„Цар Симеон“), ул. „Желязко Терпешев“ (от началото на улицата до 

кръстовището с ул. „Цар Симеон“), ул. „Граф Игнатиев“ (от кръстовището с ул. „Църковна“ до 

кръстовището с ул. „Цар Симеон“), ул. „19-ти февруари“ (от кръстовището с ул. „Б. море“ до 

кръстовището с ул. „Цар Симеон“), ул. „Скопие“, ул. „Дунав“, ул. „Б. море“ (от началото на улицата до 

кръстовището с ул.„Скопие“),  ул.“Стефан Караджа“ (от кръстовище с ул.“Иван Рилски“ до 

кръстовището с ул.“Кап. Петко войвода“), ул.“Кап. Петко войвода“ (от кръстовище с ул.“Църковна“ до 

кръстовището с ул.“Ст. Караджа“), ул. „П.Р.Славейков“ (от началото на улицата до кръстовището с 

ул.„Б.море“), ул.„Цар Симеон“ (от кръстовище с ул.“Иван Рилски“ до кръстовището с ул. „Ж. Терпешев“), 

ул. „Цар Кубрат“ (от кръстовище с ул. „Ж.Терпешев“ до кръстовището с ул. „Скопие“),се забранява 

отглеждането на селскостопански животни,домашни и екзотични птици. 

 

§ 4. Изменя и допълва текста на чл. 4а: 

 

- Изменя текста на чл.4а,ал.1  

(1) В централна част на град Любимец – ІІ-зона, която обхваща територията в границите на: ул. 

„Шейново“ (от кръстовището с ул. „Тракия“ до кръстовището с ул. „Христо Ботев“), ул. „Христо 

Ботев“ (от кръстовището с ул. „Шейново“ до кръстовището с ул. „Цар Освободител“), ул. „Екзарх 

Йосиф“ (от кръстовището с ул. „Цар Освободител“ до кръстовището с ул. „Ж.Терпешев“), ул. „Васил 

Друмев“, ул. „Б.море“ (от кръстовището с ул. „Скопие“ до кръстовището с ул. „Шипка“), ул. „Шипка”, 

ул. „Църковна“ (от кръстовището с ул. „Шипка“ до кръстовището с ул. „Витоша“), ул. „Витоша”, ул. 

„Кап.Петко войвода“ (от кръстовището с ул. „Ст.Караджа” до кръстовището с   ул. “П.Берон“), ул. 

„П.Берон“, ул. „Струмица“(от кръстовището с ул. „П.Берон” до кръстовището с   ул. „Тракия“), ул. 

„Тракия“(от кръстовището с ул. „Струмица” до кръстовището с   ул. „Шейново“), ул. „Васил Левски“ (от 

кръстовището с ул. „Иван Рилски” до кръстовището с   ул. “Шейново“),  ул. „Гео Милев“ (от 

кръстовището с ул. „Иван Рилски” до кръстовището с   ул. “Шейново“), ул. „Републиканска“ (от 

кръстовището с ул. „Иван Рилски” до кръстовището с   ул. “Шейново“), ул. „Цар Симеон“ (от 

кръстовището с ул. „Иван Рилски” до кръстовището с   ул. “Шейново“), ул. „Иван Рилски“ (от 

кръстовището с ул. „Цар Симеон” до кръстовището с   ул. „Хр.Ботев“), ул. „Отец Паисий“ (от 

кръстовището с ул. „Цар Симеон” до кръстовището с   ул. „Хр.Ботев“), ул. „Алеко Константинов“, ул. 

„Цар Освободител“ (от кръстовището с ул. „Цар Симеон” до кръстовището с   ул. „Хр.Ботев“), ул. 

„Желязко Терпешев“ (от кръстовището с ул. „Цар Симеон” до кръстовището с   ул. „В.Друмев“),  ул. 

„Граф Игнатиев“ (от кръстовището с ул. „Цар Кубрат” до кръстовището с   ул. „В.Друмев“), ул. „19-ти 

февруари“ (от кръстовището с ул. „Цар Кубрат” до кръстовището с   ул. „В.Друмев“), ул. „Арда“, ул. 

„Тунджа“, ул. „Хаджи Димитър“ (от кръстовището с ул. „П.Р.Славейков” до кръстовището с   ул. 

„Шипка“), ул. „Кирил и Методи“ (от кръстовището с ул. „П.Р.Славейков” до кръстовището с   ул. 

„Шипка“), ул. „Църковна“ (от кръстовището с ул. „П.Р.Славейков” до кръстовището с   ул. „Витоша“), 

ул. „Стефан Караджа“ (от кръстовището с ул. „П.Р.Славейков” до кръстовището с   ул. „Витоша“), ул. 

„Драма“ (от кръстовището с ул. „Ст.Караджа” до кръстовището с   ул. „П.Берон“), ул. „Струмица“, ул. 

„Черно море“, ул. „Ивайловградска“ (от кръстовището с ул. „Ст.Караджа” до кръстовището с   ул. 

„Тракия“), ул. „Кавала“, ул. „Панайот Волов“   се забранява отглеждането на едри преживни животни 

(говеда), дребни преживни животни (овце, кози), еднокопитни животни (коне, магарета, мулета и 

катъри), свине и пчелни семейства, на екзотични птици,както и на повече от посочените в ал.2 брой 

животни.  

 - Изменя текста на чл.4а,ал.2  

(2) Разрешава отглеждането в стопански сгради, разположени в собствени дворни места, само на 

следните селскостопански животни: 1. Зайци – до 10 броя. 2. Домашни птици независимо от вида – 

възрастни или подрастващи  - до 20 броя; 

- Създава нова ал.3 на чл. 4а със следния текст: 



(3) Разрешава се отглеждането в стопански сгради, разположени в собствени дворни места, на екзотични 

птици / пауни,папагали и др./, само срещу заверено писмено съгласие на съседите. 

 

§ 5. Изменя и допълва текста на чл. 5: 

  

- Изменя текста на чл.5, ал.1  

(1) В района извън централната част на град Любимец по чл.4а, ал.1, обхващащ територия в границите на: 

ул. „Тракия“ (от кръстовището с ул. „Републиканска“ до кръстовището с ул. „Шейново“), ул. „Любен 

Каравелов“ (от кръстовището с ул. „Републиканска“ до кръстовището с ул. „Преслав“), ул. „Преслав“ (от 

ул. „Л.Каравелов“ до кръстовището с ул. „Пирот“), бул. „Одрин“ (от ул. „Л.Каравелов“ до кръстовището 

с ул. „Дамян Груев“), ул. „Дамян Груев“ (от бул. „Одрин“ до кръстовището с ул. „П.Евтимий“), ул. 

„Патриарх Евтимий“ (от кръстовището с ул. „Шипка“ до кръстовището с ул. „Тракия“),  ул. „Тракия“ 

(от кръстовище с ул. „П.Евтимий“ до кръстовището с ул. „Струмица“), ул. „Републиканска“ (от 

кръстовище с ул. „Шейново“ до кръстовището с ул. „Л.Каравелов“),ул.„Христо Ботев“ (от 

кръстовището с ул. „Шейново“ до кръстовището с ул. „Л.Каравелов“), ул. „Рила“ (от кръстовището с  ул. 

„Хр.Ботев“ до кръстовището с ул. „Л.Каравелов“), ул. „Шейново“ (от кръстовището с ул. „Хр.Ботев“ до 

кръстовището с ул. „Дойран“), ул. „Дойран“, ул. „Иван Рилски“ (от кръстовището с ул. „Хр.Ботев“ до 

кръстовището с ул. „Преслав“), ул. „Иван Вазов“ (от кръстовището с ул. „Хр.Ботев“ до кръстовището с 

ул. „Л.Каравелов“),ул. „Търново“ (от кръстовището с ул. „И.Рилски“ до кръстовището с ул. 

„Л.Каравелов“), ул. „Отец Паисий“(от кръстовището с ул. „Хр.Ботев“ до кръстовището с бул. 

„Одрин“),ул. „Бенковски“, ул. „Цар Освободител“ (от кръстовището с ул. „Хр.Ботев“ до кръстовището с 

бул. „Одрин“),ул. „Христо Ботев“ (от кръстовището с ул. „Цар Освободител“ до кръстовището с бул. 

„Одрин“), ул. „Ж.Терпешев“ (от кръстовището с ул. „В.Друмев“ до кръстовището с бул. „Одрин“), ул. 

„Граф Игнатиев“  (от кръстовището с ул. „В.Друмев“ до кръстовището с бул. „Одрин“),ул. „Цар 

Исперих“, ул. „Софроний Врачански“ (от кръстовището с ул. „Цар Исперих“ до кръстовището с ул. 

„Д.Груев“),ул. „Ген Гурко“, ул. „Оборище“, ул. „Бяло море“ (от кръстовището с ул. „Шипка“ до 

кръстовището с ул. „Д.Груев“), ул. „Янтра“, ул. „Лозенград“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Хаджи 

Димитър“ (от кръстовището с ул. „Шипка“ до кръстовището с ул. „Тракия“),ул. „Охрид“, ул. „Кирил и 

Методи“ (от кръстовището с ул. „Шипка“ до кръстовището с ул. „Тракия“),ул. „Искър“,ул. „Филип 

Тотю“, ул. „Църковна“ (от кръстовището с ул. „Ал.Стамболийски“ до кръстовището с ул. „Тракия“), ул. 

„Дебър“, ул. „Антим I“, ул. „Родопи“, ул. „Кап. Петко войвода“ (от кръстовището с ул. „П.Берон“ до 

кръстовището с ул. „Тракия“),ул. „Драма“ (от кръстовището с ул. „П.Берон“ до кръстовището с ул. 

„Тракия“),  се забранява отглеждането на едри преживни животни (говеда), еднокопитни животни (коне, 

магарета, мулета и катъри) и пчелни семейства, както и на повече от посочените в ал.2 брой животни. 

  - Изменя текста на чл.5, ал.2:  

(2) Разрешава се отглеждането в стопански сгради, разположени в собствени дворни места, на следните 

селскостопански животни: 

1. Свине за угояване – до 2 броя. 

2. Зайци – до 20 броя. 

3. Домашни птици независимо от вида – възрастни или подрастващи  – до 40 броя.  

- Изменя текста на чл.5, ал.3:    

(3) Разрешава се отглеждането в стопански сгради, разположени в собствени дворни места, на екзотични 

птици / пауни,папагали  и др./, само срещу заверено писмено съгласие на съседите. 

 

§ 6. Изменя и допълва текста на чл. 6: 

 

-Изменя текста на ал.1, т.5: 

5.Зайкини – майки – до 5 броя с приплодите им до 2 месечна възраст, но не повече от общо 30 броя.  

- Изменя текста на ал.1, т. 6: 

6. Домашни птици независимо от вида – възрастни или подрастващи  - до 30 броя  

- Създава нова ал.4 на чл. 6 със следния текст: 

(4) Разрешава се отглеждането в стопански сгради, разположени в собствени дворни места на екзотични 

птици / пауни,папагали и др./, само срещу заверено писмено съгласие на съседите. 

 

§ 7. Изменя и допълва текста на чл. 7: 

 

- Изменя текста на ал.1, т. 6 



6. Възрастни домашни птици независимо от вида – до 50 броя; Бройлери или подрастващи домашни птици, 

независимо от вида – до 100 броя.  

- Създава нова ал.3 на чл.7 със следния текст: 

(3) Разрешава се отглеждането в стопански сгради, разположени в собствени дворни места, на екзотични 

птици / пауни, папагали и др./, само срещу заверено писмено съгласие на съседите. 

 

§ 8. Допълва наименованието на Раздел ІV, със следния текст: 

 

След думите „Отглеждане на животни – домашни любимци /кучета…” се поставя запетая и се добавя 

текста: „котки и др./” 

 

§ 9. Допълва чл. 19, ал. 2, като създава точки 5-7 с текст, както следва: 

 

5. Да взема мерки животното да не създава опасност за хора или други животни; 

6. Да взема мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните; 

7. При използването  им за размножаване да се съобразява с физиологичните, анатомичните и 

поведенческите им характеристики и да не допуска застрашаване на тяхното здраве; 

 

§ 10. Изменя текста на чл. 20, както следва: 

 

- Изменя текста на ал.1, т. 1: „Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят 

на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във 

ветеринарномедицинско заведение за официална идентификация чрез поставяне на инжектируем 

транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията съгласно 

 чл. 51, ал. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, обезпаразитяване и ваксинация срещу 

болести по кучетата, различни от болестта бяс.”; 

- Изменя текста на ал.1, т.2: „Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-

месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар по чл. 20, ал. 1, т.1 за първоначално поставяне на 

ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след 

предходната.”; 

- Създава нов текст на ал. 1, т.3.: „След извършване на действията по чл.20, ал. 1, т. 1 и т. 2, 

ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ”;  

 

§ 11. Създава нови т. 3 и т. 4 в чл. 21а, с текст: 

 

3. посещение с куче на търговските обекти, заведения за обществено хранене, обществени сгради и 

учреждения, с изключение на кучета - водачи, придружаващи хора с увреждания, и служебни кучета на МО 

и МВР.; 

4. отглеждането на кучета – домашни любимци на открити тераси, мазета, тавански помещения, 

гаражи, около жилищните блокове и кооперации или на места за обществено ползване.;  

 

§ 12. Създава нов текст на чл. 22, т. 6 , със следното съдържание: 

 

6.  ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на 

дивеча.; 

 

§ 13. Допълва и изменя чл. 23 както следва: 

 

  ал.(1) става т.1 със същия текст; 

ал. (2) става т. 2 и текста се изменя, както следва: „Да се грижи за животните и да не ги изоставя.”; 

ал.(3) става т. 3 със същия текст; 

ал.(4) става т. 4 с нов текст: „Да се погрижи за издаването на ветеринарномедицински паспорт на 

кучето и редовното му ветеринарномедицинско обслужване съгласно ЗЗЖ и ЗВМД.”; 

      ал. (5) става т. 5 с нов текст: „Да регистрира притежаваните  кучета, съгласно чл.174 от ЗВМД.”; 

 ал. (6) става т.6 с нов текст: „Да взема мерки да не допуска кучето само да напуска мястото на 

отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.”; 



 ал.(7) става т. 7 с нов текст: „Да осигури стерилизацията/кастрацията на своето куче, освен ако в 

случай на възпроизводство е в състояние да отглежда новородените животни или да ги предоставя на 

нови собственици.”; 

 ал. (8) става т. 8 с нов текст: „Да ги предпазва от болка и страдание.”; 

Създават се нови точки 9, 10, 11, 12 със следния текст:  

  т. 9. Да не нарушава спокойствието на членовете на етажната собственост, както и хигиенните 

условия, като всеки стопанин на куче е длъжен да осигури спазването на общите изисквания от 

Правилника за вътрешния ред на етажната собственост.; 

т.10. Да изолира съмнително болните от болестта „Бяс“ животни в затворено помещение и да 

уведоми ветеринарномедицинската служба в населеното място.;  

т. 11. При смърт на куче, за която има съмнение, че е причинена от болестта „Бяс“ да запазва 

трупа, и незабавно да уведомява ветеринарномедицинската служба в населеното място.;  

т. 12. Да осигури безопасността на хората, преминаващи покрай неговото лично дворно 

пространство, като изгради ограда с достатъчна плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето - 

домашен любимец / кучето да е на 3 м. отстояние от границата на имота/. 

 

§ 14. Създава  нов чл. 23а, със следния текст:  

  

(1) На обществени места собственикът на куче - домашен любимец е длъжен:  

1. Да не оставя кучето - домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол 

върху поведението му.; 

2. Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче - домашен любимец, с други животни и хора.; 

3. Да не използва кучето - домашен любимец за комерсиални цели - просия, фотография, игри на късмета, 

хазарт и бой с кучета и други животни.;  

 (2) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не трябва да оставят 

детето без надзор при разхождане на куче – домашен любимец над 10 кг. на обществени места. 

(3) Когато лицата по чл. 23а, ал. 2 от настоящата наредба не могат да упражнят надзор върху деца под 

14 години, за които полагат грижи, са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно лице, в случаи на 

разхождане на куче -домашен любимец над 10 кг. на обществени места. 

 

§ 15. Създава  нов чл. 23б, със следния текст:  
 

(1) При подаден писмен сигнал за случай на нападение срещу човек или друго животно от куче – домашен 

любимец, с известен собственик и/или адрес на отглеждане, се извършва проверка на място и се съставя 

констативен протокол от комисия, която процедира, съгласно изискванията на ЗЗЖ и ЗВМД.  

(2) Кучета, ухапали или наранили човек или животно се отвеждат незабавно от собственика при 

практикуващ ветеринарен лекар, където се изолират и преглеждат.  

(3) Кучета, за които се установи, че са с агресивно поведение, се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179 

от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 

§ 16. Създава нов чл. 23в, със следния текст: 

 

(1) Разрешава се отглеждането на до 2 бр. животни домашни – любимци (кучета и котки) в населените 

места на община Любимец  в еднофамилни жилища. При по-голям от посочения брой се изисква заверено 

писмено съгласие на съседите.  

(2. При отглеждане на повече от един брой на животни домашни – любимци (кучета и котки) на един 

адрес, собственикът е длъжен да изиска писмено съгласие от съседите по етаж и тези живеещи на 

съседни по един етажи.  

 

§ 17. Текстът - ”Раздел VI”  се премахва. 

 

§ 18. Създава нови „Допълнителни разпоредби“ със следния текст: 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. “Едри преживни животни” са говеда и биволи;  

2. “Дребни преживни животни” са овце и кози; 

3. ”Еднокопитни животни” са коне, магарета и техните хибриди;  



4. ”Птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби, яребици, пъдпъдъци, токачки, пауни и фазани, 

отглеждани в затворени помещения и в кафези, с търговска или нетърговска цел, или с развъдна цел.; 

5. ”Животни – домашни любимци” са животните, които се отглеждат в домакинството на човека с 

нестопанска цел; 

6. „Селскостопански животни” са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни (коне, 

магарета и техни хибриди), отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход 

или други селско-/горскостопански цели, или за работа.; 

7. „Животновъден обект” е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват 

животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.; 

8. „Физиологични особености” са особеностите, свързани с нормалното протичане на жизнените процеси 

в организма.; 

9. „Агресивно поведение” е поведение, което се изразява в нападение или намерение за нападение срещу друг 

представител от същия или от друг животински вид или срещу човек.  

10. „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателно 

постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.; 

 

 

§ 19. В Заключителни разпоредби § 1 става § 2 и текстът се допълва както следва: 

 

След думите „прието с протокол №39 от 24.08.2018 г.“ се поставя запетая и се добавя „изменена и 

допълнена с Решение № ……, прието с протокол № ….. от ………..г., на Общински съвет Любимец.“ 

 

 § 20. В Заключителни разпоредби § 2 става § 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                            / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                              


