
Н А Р Е Д Б А    № 2/2010 г. 
 

за организацията на работата и условията за отглеждане на 

безстопанствените кучета в приюта 

 

 

Приета с решение на ОбС,  № 400/23.02.2010 г. 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Тази наредба регламентира реда и условията за 

отглеждане на безстопанствените кучета в приюта . 

  Чл. 2. Наредбата определя взаимоотношенията между 

общинската администрация , общинска ветеринарна служба , 

неправителствените организации  

Чл. 3. В наредбата са предвидени мерки за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета и административно-

наказателните разпоредби по изпълнението и. 

 

ІІ. РЕД И ПРАВИЛА ЗА ЗАЛАВЯНЕТО НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

Чл. 1. Безстопанствените кучета се залавят се залавят от лица,   

преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към 

животните , инструктирани от ветеринарен лекар. 

Чл. 2. Транспортирането до приюта се извършва с оборудван и 

специално обозначен автомобил. 

Чл. 3. Екипът за залавяне на кучетата се ръководи и 

контролира от ветеринарен лекар. 

Чл. 4. При залавянето на кучето се поставя нашийник с 

идентификационен номер. 

 

ІІІ. ОТГЛЕЖДАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 

КУЧЕТА В ПРИЮТА 

 

Чл. 1. Управителят на приюта , който трябва да е с висше 

образование ръководи настаняването и грижите за животните в 

приюта. 

Чл. 2. Кметът на общината , или организацията за защита на 

животните , които стопанисват приюта  сключват и прекратяват 

договор с управителя на приюта. 



Чл. 3 При постъпване на животното се извършва преглед за 

идентификация за собственост и клиничен преглед. 

Чл. 4. На болните и наранените животни се оказва 

ветеринарно-медицинска помощ. 

Чл. 5. По време на престоя на животните се осигурява 

достатъчно количество храна , вода , пространство за движение и 

почивка. 

Чл. 6. Кучетата , настанени в приюта , се кастрират , 

обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс , след което се предоставят 

безвъзмездно на лица , които желаят да ги отглеждат като 

компаньони и се регистрират по чл. 174 от ЗВД. 

Чл. 7.(1) Кучетата , за които не се явят лица , желаещи да ги 

отглеждат ,  се завръщат по местата , от които са взети.  

           (2) Не се допуска връщането на кучета в дворовете на  

детски ясли и градини , училища , болници и в близост до площадки 

за игра на деца.  

 Чл. 8. Управителят на приюта вписва кучетата в регистър на 

безстопанствените кучета. 

Чл. 9. (1) Евтаназия на настанените в приюта кучета се 

допуска при условията на чл. 179 , ал. 3 , т. 1 и 2 и 4 от ЗВД след 

поставяне на диагноза при клиничен преглед и при необходимост - 

лабораторни изследвания , резултатите от които се вписват в 

амбулаторен дневник. 

       (2) При назначаване на евтаназия ветеринарния лекар 

съставя протокол , който съдържа основанията за прилагането и се 

подписва от ветеринарния лекар , от управителя и от трето лице. 

Чл. 10 . (1) При настаняване в приюта на регистрирано куче-

компаньон , управителят издирва собственика на животното и го 

уведомява писмено. 

    (2) Ако в 7 – дневен срок от датата на получаване на 

писменото уведомление по ал.1 собственикът на кучето не се яви да 

го вземе , или не бъде открит , кучето се предоставя на нов 

собственик , който желае да го отглежда като компаньон , или се 

връща на мястото , от което е взето. 

    (3) Кучетата-компаньони се връщат на собственика им 

след представяне на ветеринарномедицински паспорт и заплащане 

на разходите по престоя. 

Чл. 11. При смъртен случай в приюта  ветеринарния лекар 

съставя констативен протокол , в който се посочват времето , 

причината и / или диагнозата за смъртта. 

 

 

 



ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ПРИЮТА 

 

Чл. 1 . Приютът трябва да бъде регистриран по чл. 137 , ал. 1 

от ЗВД. 

Чл. 2 . Приютът трябва да се намира извън границите на 

населеното място , да е ограден и да се поддържа в добро хигиенно 

състояние. 

Чл. 3. Кметът на общината отговаря за дейността на приюта. 

Чл. 4. Приютът се стопанисва от общината , или от 

организация за защита на животните , регистрирана по реда на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

V. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ 

 

         Чл. 1. Прилагат се административно-наказателните разпоредби 

от Закона за защита на животните и Наредба № 3 / 2006 год. за 

опазване на обществения ред в община Айтос. 
 

 

  


