
                                                                                 ПРОЕКТ 

Н А Р Е Д Б А                              

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на  Община Горна Оряховица 

 

РАЗДЕЛ І 

Общи положения 

Чл.1. Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване дейността за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Горна 

Оряховица. 

Чл.2. Регламентира изпълнението на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 

РАЗДЕЛ II 

Действия за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Горна Оряховица 

Чл.3 Кметът на Община Горна Оряховица организира мероприятия за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета, като организира изпълнението на приетата  

от Общински съвет – Горна Оряховица Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица. 

Чл.4. (1) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, 

които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична 

квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар. 

(2)  При залавянето на кучето се поставя микрочип или марка с идентификационен 

номер. 

(3)  Транспортирането на заловените кучета по ал.1 до стационарната амбулатория  се 

извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра 

вентилация. 

(4)  Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са 

преминали курс на  обучение за защита и хуманно отношение към животните. 

(5)  Екипите за залавяне на безстопанствени животни се ръководят и контролират от 

ветеринарен лекар. 

(6) Обработените кучета - ваксинирани, кастрирани, обезпаразитени се връщат по 

местата, от които са взети. 

(7) Не се допуска връщането на кучетата по чл.4, ал. 1  в дворове на детски ясли,  

градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца. В тези случаи на 

кучетата се намират нови места за обитание. 

Чл.5. Забранява се залавянето на безстопанствени кучета, които са маркирани, 

ваксинирани, кастрирани и обезпаразитени,  освен в случаите:   

1.безнадеждно болни животни с необратими патологични изменения, 

причиняващи им болка и страдания; 



  2. необходимост от предотвратяване и ликвидиране на остро заразно заболяване 

при животните или заболяване, представляващо опасност за здравето и живота на 

хората; 

  3. животни, чието поведение представлява доказана опасност за живота и 

здравето на хора и животни. 

Чл.6. Безстопанствени кучета,  участвали в инцидент се залавят приоритетно в рамките 

на 24 часа след подаване на сигнал.  

Чл.7.(1).За всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя протокол, в който се 

отбелязва датата, мястото и  броят  на заловените кучета . Протоколът  се подписва от 

от лицата,участвали в залавянето. 

(2). На акциите могат да присъстват и представители на организациите за защита на 

животите. 

 Чл.8. В общинска администрация Горна Оряховица се поддържа регистър на кучетата, 

съгласно чл.54 от Закон за защита на животните,  който съдържа: 

1. дата и място на залавяне на животното; 

2. дата и място, на което е върнато животното; 

3. дати на обезпаразитяване, кастрация и ваксиниране срещу бяс. 

Чл.9. В случай на причинена смърт на куче по време на акция се съставя констативен 

протокол с точно описание на обстоятелствата, довели до леталния край.  

Чл.10.(1) На евтаназия се подлагат животни, съгласно чл.179 от Закона  за ветеринарно 

медицинската дейност. Тя се извършва с методи и средства, които предизвикват 

незабавна загуба на съзнание и смърт без да предизвикват страдания. 

(2) Забранява се при евтаназия самостоятелно да се прилагат ветеринарномедицински 

препарати, които парализират мускулите без да предизвикват загуба на чувствителност 

към болка и ветеринарномедицински препарати, които не водят до загуба на 

чувствителност. 

(3) Евтаназията се извършва от ветеринарен лекар, който е сключил договор с фирмата, 

наета от община Горна Оряховица за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета.  

(4) След извършване на евтаназия се съставя  протокол, подписан от ветеринарен лекар, 

който е сключил договор с фирмата, наета от община Горна Оряховица за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета.  

Чл.11. При смърт на животно по време на лечение  се съставя  констативен протокол,  в 

който се посочва времето, причината или диагнозата за смъртта и  се предоставя на 

общината.    

Чл.12. Труповете на животните се съхраняват, съгласно изискванията на чл.272 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

РАЗДЕЛ  III 

Осиновяване на безстопанствени  кучета 

Чл.13.(1) Община Горна Оряховица,  съвместно с организациите за защита на 

животните  организират  кампании за осиновяване на безстопанствени кучета.  



 (2) Лицата, които желаят да отглеждат безстопанствени кучета като домашен любимец 

/компаньони/, е необходимо да попълнят декларация за осиновяването им и ги  

регистрират по чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

(3) Осиновителят подписва декларация, с която се задължава да полага грижи за 

кучето, да не го изоставя, да осигури на животното необходимата площ за отглеждане, 

да го регистрира в общината и да заплаща годишна такса, съгласно чл.46а от Наредбата 

за определянето и админисрирането на местните такси и цените на услугите на 

територията на община Горна Оряховица. 

(4) Осиновеното куче се регистрира по съответния ред, съгласно Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните. 

 Чл.14. Неправителствените организации съдействат за обработването на постъпили 

жалби и сигнали,  свързани с безстопанствените кучета на територията на Община 

Горна Оряховица. 

Раздел IV 

   Административно - наказателни разпоредби 

Чл.15.(1) Контролни органи по смисъла на наредбата са Кметът на община Горна 

Оряховица, упълномощени от него длъжностни лица, кмет на кметство и кметски 

наместници на населените места в общината, съгласно чл. 70, ал. 1 от Закона за защита 

на животните.  

(2) Неправителствени организации могат да съдействат на органите по чл. 15, ал.1  от 

настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия. 

Чл.16.(1) Контролните органи по чл. 15, ал. 1 от настоящата наредба извършват 

проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, 

подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали 

не се проверяват. 

(2) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи: 

1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за 

отстраняването им; 

2. Съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона 

за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;  

(3) Въз основа на съставените актове за установени административни 

нарушения се издават наказателни постановления от кмета на община Горна Оряховица 

и/или упълномощени от него длъжностни лица. 

Чл.17.(1) За констатирани нарушения по  настоящата наредба, на нарушителите се 

налага глоба в размер от 50 до 250 лв., а при повторно нарушение в рамките на 

текущата година  в размер от 250 до 500 лв.; 

(2) При нарушение на чл.13, ал.3 осиновителят се наказва с глоба от 100 до 250 лв. а 

при повторно нарушение от 250 до 500 лв.  

Чл.18. За неуредени в настоящата наредба въпроси се прилагат реда и правилата на 

Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и 

Правилника за неговото прилагане на територията на  Община Горна Оряховица и 

вътрешното законодателство на Република България. 

 



 

 

Раздел V 

Допълнителни разпоредби  

 
§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1."Животни - компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от 

интерес към животното. 

2."Агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, 

насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би 

могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт. Кучето не е „агресивно", ако 

е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата 

собственост (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента). 

3."Евтаназия" е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран лекарствен 

продукт. 

4."Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в 

сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия 

вид нарушение. 

5."Безстопанствено животно" е всяко животно, което няма дом или се намира извън 

границите на дома на своя собственик и не е под контрола или под прекия надзор на 

собственик, както и всяко животно - домашен любимец, гледано в незаградено 

пространство. 

6."Кастрация" е отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите 

на мъжките. 

7."Болка, страдание и увреждане" е причиняването на смущения в здравето (физическо, 

нервномозъчно и социално) на животните. Това включва причиняването на болест, 

травма и физиологичен и нервномозъчен дискомфорт в момента на използването на 

животното или впоследствие (например след инжектиране на карциногени). 

8."Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на популацията на 

безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели 

освобождаването на улиците от тях. 

Раздел VI 

Преходни и заключителни разпоредби 

1. Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.5 от Закона за защита на 

животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

2.Наредбата е приета с решение  № ………………..от Протокол № ……………на 

Общински съвет гр. Горна Оряховица  и влиза в сила, считано от датата на влизане в 

сила на решение на Общинският съвет. 


