
 

 
08-01-95/21.03.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно промяна на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане 

на животни- домашни любимци /кучета и котки/ на територията на община Монтана. 

 
Решение 

№ 684 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
 

Променя Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни 
любимци /кучета и котки/ на територията на община Монтана по следния начин: 

1. Отменя текстовете на Раздел IX “Санкции и глоби”; 
2. Отменя текста на чл. 25 ал.2, който гласи: „За констатирани нарушения по 

чл.14, т.1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба с фиш до 50-
100 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт 
за административно нарушение и се издава наказателно постановление за 
налагане на глоба в размер до 400 лв.;” и да го заменя със следния текст: 

чл.25 ал.2 т.1 Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки 
животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след 
дефекация. Който не изпълни това задължение се наказва с глоба в размер 100 
лв. 

Чл.25 ал.2 т.2 Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки 
животните да не създават опасност за хора или други животни. Който не 
изпълни това задължение се наказва с глоба в размер 100 лв. 

Чл.25 ал.2 т.3 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. Който не 
изпълни това задължение  се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.  

Чл.25 ал2. т.4 Забранява се извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и 
без намордник. Който наруши тази забрана се наказва с глоба в размер 100 лв. 

Чл.25 ал2. т.5 Забранява разхождането на кучета на детски площадки и на места, 
обозначени от общините със забранителни знаци. Който наруши тази забрана 
се наказва с глоба в размер 100 лв. 

 
 

Забележка: Решението се прие с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 31/26.04.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


