
 
 
 

 

       

         ОБЩИНА   КАСПИЧАН                          KASPICHAN MUNICIPALITY 
 

   

 

 
 

 
 

Вх.№………………..                                                               ДО КМЕТА 

Дата:………………..                                                               НА ОБЩИНА КАСПИЧАН    

 

 

 

                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От…………………………………………………………………………………

…. 

                                           /име, презиме, фамилия/ 

Постоянен адрес 

гр./с./…………………….ул……………………..№…………... 

Телефон…………………………………….. 

 

Фирма……………………………………….Булстат…………………………

…… 

 

 Моля, да бъда вписан в регистъра за притежаване и отглеждане на 

кучета при община Каспичан, като собственик на притежаваното от мен 

куче, описано в приложената декларация. 

 

 

Прилагам копия от следните документи: 

1. Заявление по образец; 

2. Декларация за регистрация на домашно куче; 

3. Квитанция за внесена такса, съгл. Чл.116 от ЗМДТ; 

4. Копие от ветеринарно- медицинска регистрация„ 

5. Документ, удостоверяващ насоката за използване на кучето, 

издаден от съответната служебна инстанция/ фирма, дружества, 

организации и др./  

 

 

                                                                                   Подпис:………………. 

 

 

Приел заявлението: …………………………………………………………            
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                                                              ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
За регистрация на домашно куче по чл.116, чл.117, раздел VIII  от ЗМДТ и раздел I, 

Общи положения от Наредба № 3 на Община Каспичан за стопанисване на кучетата в Община 

Каспичан 

 

     

От……………………………………………………………………………………………………

……… 

                                                                 / име, презиме, фамилия/ 

Лична карта   №……………………………издаден  от 

МВР…………………………………………… 

 

С настоящ 

адрес……………………………………………………………………………………………. 

 

1. Притежавам куче, което отглеждам в домашни условия и полагам грижи на добър 

стопанин. 

 

                    Описание на животното: 

Име………………………пол………………………………порода…………………………………

……… 

 

Дата на раждане…………………….. възраст…………………..цвят 

накосъма……………………........ 

 

Отличителни 

белези………………………………………………………………………………………

… 

 

Паспорт на животното издаден на ………………………………..от Д-

р……………………………….. 

 

Отглеждам животното в /апартамент, къща с двор/ на 

адрес…………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………

……... 

 

2. Запознат/а съм със законовите изисквания да го регистрирам, да не го изоставям, да 

се грижа за здравето му и да го предпазвам от болка и страдание. 

3.  Запознат/а съм с изискванията на чл.123 от Правилника за прилагане на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, чл.8 – чл.11, разделIII от Наредбата за 

притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Каспичан, спроред 

която регистрацията е едногодишна. 

4. Освобождават се от такса собствениците на: 

- Кучета на инвалиди; 

- Служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;кучета, използвани за опитни 

цели; 

- Кучета, използвани от БЧК; 

- Кастрирани кучета; 

- Ловни кучета. 
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  Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност 

  Чл. 123 (1 )Собствениците на животни компаньони им осигуряват: 

1.условия, грижи и внимание, съобразени с естествените им нужди според вида и породата им; 

2. достатъчно количество храна и вода; 

3.Необходимото пространство и движение; 

4.Условия, които не позволяват да избягат; 

5.Ветеринарномедицинско обслужване.  

 (2.) В случаите, когато въпреки създадените условия по ал.1 животното компаньон не може да 

се приспособи към тях собственикът му го предава безвъзмездно в изолатора на общината или 

кметството 

 

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Каспичан 

   Чл. 8/1/ Всеки стопанин на куче е длъжен да разхожда кучето си с нашийник или повод, а кучетата от 

породата: кавказка овчарка, българско овчарско куче/ каракачанка/, германски дог мастиф, немска 

овчарка, ризеншнауцер, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул- и с намордник.  

 

Чл. 9 При дефекация на улици, тротоари, алеи, тревни площи и други места, собственикът на кучето е 

длъжен да почисти замърсеното място и да изхвърля на подходящо място фекалиите на кучето. 

 

Стопаните на агресивни кучета са длъжни: 

1. Да не ги оставят свободно движещи се ; 

2. При разходка да бъдат с поставен намордник; 

3. Да поставят обозначителна табела на входната врата на имота или жилището си, от която 

да е видно, че там се отглежда куче с особено поведение. 

Чл. 10 Забранява се:  

1. Допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради ( с изключение на кучета на 

незрящи инвалиди) 

2. Превозването на кучета с обществен транспорт, освен ако не са в специални клетки за 

транспортиране; 

3. Преминаването и престоя на кучета през територията на детски площадки, детски ясли и 

градини, училищни дворове и здравни заведения; 

4. Допускането на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих на 

гражданите и спортна дейност; 

5. Свободно пускане на кучета, с изключение на местата, определени за разходка и свободно пускане 

на кучета; 

6. Отглеждане на куче, което с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора; 

7. Отглеждане, в т.ч. и хранене на кучета в търговски обекти, обществени места  и сгради, 

паркове, околоблоковите пространства, както и на стълбищни площадки и на други места, 

противоречащи на правилника за вътрешния ред на етажната собственост. 

8. Отглеждане и настаняване на куче в общите и прилежащи части на сградите  в режим на 

етажна собственост, без изричното писмено съгласие на собствениците и/или ползватели на 

обекти; 

      

 Чл.11/1/ Кметът на Общината, кметовете и кметските наместници на населени места със Заповед 

определят разрешените места за свободно пускане на кучета. 

        / 2/ Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се движат извън чертите на 

населеното място, в собствения си двор ( но не в общ двор на жилищна кооперация, където дворната 

площ е с общо ползване) и в местата определени за това и обозначени с табели като осъществяват 

необходимия контрол. 

 

 

 

 

Дата……………….                                                                                   ДЕКЛАРАТОР:………………………………… 

Гр./с………………..  
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                           ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От ……………………………………………………………………………………………… 

                                                         (трите имена ) 

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                       (адрес, телефон ) 

ЕГН……………………………, л.к.№………………………..,изд. на……………………... 

От………………………………………………………………………………………………. 

Притежавам куче – порода…………………………………………………………………… 

Пол: м / ж с местодомуване на адрес: гр./ с…………………………………………………, 

Ул……………………………………..№……………………………………………………… 

Декларирам, че съм запознат със задълженията си по Наредба за кучетата на 

община Каспичан, относно реда за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на 

територията на община Каспичан. 

 

 

 

Гр./с……………………..                                          Декларатор: 

Дата:…………………… 

 

Данните, които ни предоставяте и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат 

на специална защита, която Ви гарантираме.  
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