
Съгласно Заповед  № СОА18-РД09-697/13.07.2018г. на Кмета на Столична община във връзка с 

чл. 178 и чл. 472, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, служителите на 

районните администрации и Столичен инспекторат осъществяват контрол върху собствениците 

на домашни любимци – кучета, по определени разпоредби от ЗВМД и чл. 59, ал. 3, т.1 и т. 2 и 

ал. 4 от Закона за защита на животните. Контролът на служителите на Столичен инспекторат 

включва следните забрани и изисквания: 

1. Чл. 172, т. 1 от ЗВМД - ,, Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат 

мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след 

дефекация‘‘. Предвидената в закона глоба е 100 лв. 

2. Чл. 172, т. 2 от ЗВМД- ,, Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат 

мерки животните да не създават опасност за хора или други животни‘‘. Предвидената в 

закона глоба е 100 лв.  

3. Чл. 173, т. 1 от ЗВМД - ,, 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‘‘. Предвидената в закона 

глоба е от 50 до 500 лв. 

4. Чл. 177, ал. 1, т. 3 от ЗВМД - ,, Забранява се извеждането на кучета без повод, а на 

агресивните кучета и без намордник‘‘. Предвидената в закона глоба е 100 лв. 

5. Чл. 177, ал. 1, т. 4 от ЗВМД- ,, Забранява се разхождането на кучета на детски площадки 

и на места, обозначени от общините със забранителни знаци‘‘. Предвидената в закона 

глоба е 100 лв.  

Съгласно чл. 59, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за защита на животните:  

1. изоставяне на животни на територията на общината 

2. за идентификация и регистрация на кучета   

Предвидената в закона глоба е от 100 до 250 лв., а при повторно нарушение от 250 до 500 лв. 

 


