
Н А Р Е Д Б А

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА  БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РИЛА

                                        (Приета с Решение №201/27.09.2012 г.)

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С настоящата Наредба се регламентират методите и задачите за 
изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 
на територията на община Рила, приета с Решение № 258/30.04.2009г. на Общински 
съвет при община Рила.

Чл. 2. С настоящата наредба се регламентират реда и начина за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Рила, чрез  улов и 
обработка на безстопанствените животни, както и организацията на работа и условията 
за отглеждане на кучета във временния приют.

Чл. 3. Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички 
физически и юридически лица, които живеят или временно пребивават на територията 
на община Рила.

РАЗДЕЛ ІІ. 
ДЕЙСТВИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ, 

БЕЗНАДЗОРНИ И НЕРЕГИСТРИРАНИ  КУЧЕТА

Чл. 4. Овладяването на популацията от безстопанствени кучета на територията 
на Община Рила, се осъществява чрез ограничаване на раждаемостта, посредством, 
кастрация, обезпаразитяване, ваксинация, маркировка и регистрация и настаняване в  
приют за безстопанствени кучета.

Чл. 5. Безстопанствените и скитащи кучета ( родени като такива, загубени или 
изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално 
определено за тях място , тези които се намират извън границите на своя собственик 
или гледач и не сапод контрола на собственик или гледач и не притежават надлежна 
иднетификация ) подлежат на залавяне от служители на общината или от организация 
за защита на животните, оторизирана от кмета на общината и на последващи 
ветеринарномедицински манипулации и действия, предвидени в ЗЗЖ, ЗВМД и 
местните нормативни актове.

Чл. 6 (1) Куче- домашен любимец, заловено от служителите на общината или от 
оторизираните организации се връща на собственика му след представяне на 
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ветеринарномедицински паспорт на животното и удостоверение за платена такса за 
притежаване на куче за съответната календарна година.

(2) При повторно залавяне на домашно куче, което вече е било освобождавано 
по реда на ал. 1 същото се кастрира, а на собственика се налага глоба.

(3) Собственикът получава животното след представяне на 
ветеринарномедицински паспорт на животното и удостоверение за платена такса за 
притежаване на куче за съответната календарна година.

(4)  В случай, че собственикът откаже да получи животното си обратно, 
кастрираното куче са маркира по надлежния ред и се настанява в приют.

Чл. 7 Всички уловени безстопанствени кучета на територията на община Рила 
подлежът на регистрация и маркировка.

Чл. 8 Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и условия, 
които гарантират здравето им и с минимално страдание и от лица със специфична 
квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

Чл.9 (1)  Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал. 1 се извършва 
със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.

(2) За всеки случай на транспортиране на кучета управителят на приюта или 
упълномощено от него лице изготвя транспортен документ, в който са посочени дата и 
час на излизане на автомобила, район на посещение и данни за броя и идентичността на 
събраните кучета. 

Чл. 10 (1) За всяка проведена акция за залавяне на кучета, се съставя протокол, в 
който се отбелязва датата, мястото, броя на заловените кучета, техния пол, цвят, 
особени белези.

(2) Протокола по ал.1 се подписва минимум от двама служителите, участвали в 
акцията.

Чл. 11 При провеждане на дейността по залавяне, могат да присъстват и 
представители на сдружения за защита на животните.

Чл. 12 ( 1)  Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни 
трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към 
животните.

(2) Екипите за залавяне на безстопанствени животни се ръководят и контролират 
от ветеринарен лекар.

(3) При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер, 
извършва се кастрация и ако животното не е агресивно се връща в обичайната му среда 
на обитаване, в която е уловено.

Чл. 13. Забранява се връщането на обработени безстопанствени кучета в двора  на 
детски ясли и градини, училището и в близост до площадки за игра.

Чл. 14.(1) Заловените и обработени кучета се предоставят безвъзмездно на лица 
(над 18 год.), желаещи да ги отглеждат като домашни любимци, като през първата 
година от осиновяването не заплащат такса по чл. 117 от ЗМДТ. 



Чл. 15. Кучетата, за които не може да се осигури, осиновяване, се настаняват в  
приют за безстопанствени кучета.

Чл. 16. Общината, организира информационни, агитационни и образователни 
мероприятия във всички социални групи, с цел запознаване на населението с проблема 
с бездомните кучета и ползата от осиновяване и одомашаването им. 

РАЗДЕЛ ІII. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

КУЧЕТА ВЪВ ВРЕМЕННИЯ ПРИЮТ 

Чл.17.(1) В срок до 31.12.2015г. Общинския съвет и Кмета на община Рила, 
осигуряват средства и организират изграждането на временен приют за 
безстопанствени кучета на територията на община Рила.

(2).  Приюта се регистрира по реда на чл.137, ал.1 от ЗВМД. 

Чл. 18. (1 )Приюта за безстопанствени кучета в община Рила, е основно звено за 
осъществяване на мерките по овладяване популацията на безстопанствените  кучета на 
територията на общината.  

(2) Приютът  за безстопанствени животни се стопанисва от общината и / или 
организации за защита на животните , регистрирани по реда на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел.

Чл. 19. (1) В  приюта се настаняват безстопанствените кучета,  които са:
т.1. кучета, родени като бездомни – без да обитават, дом, ферма или друго 

определено за тях място;
т.2. кучета, изоставени от своите собственици; 
т.3. кучета, които имат стопанин, но по – различни причини са оставени без 

надзор от тях и са свободно движещи се.
            т.4. кучета, изгубени от своите стопани; 

Чл. 20. (1) Кучетата се настаняват в приюта при спазване изискванията за 
защита на животните. 

(2) На кучето се извършва преглед за идентификация за собственост и клиничен 
преглед и ако е необходимо - лабораторни изследвания, резултатите от които се 
вписват в амбулаторния дневник.

(3) Кучетата се обезпаразитяват външно и вътрешно, кастрират, ваксинират и 
маркират.

(4) Всички кучета трябва да бъдат хранени  и поени според нуждите им като се 
има предвид тяхната възраст, тегло и пол. Съдовете, използвани за това, трябва да 
бъдат от подходящи материали. Всяко изключение, свързано със здравословното 
състояние на конкретно куче, се определя от ветеринарния лекар.

(5) При констатиране на отклонение от нормалното състояние и поведение на 
куче, това се отразява със забележка в досието му и се уведомява ветеринарния лекар. 

(6) На болните и наранените кучета се оказва ветеринарномедицинска помощ.

(7) Нелечимо болните и стари кучета с необратими патологични изменения, 
причиняващи им болка и страдание, както и доказано злонравите кучета, се подлагат на 



евтаназия. Евтаназията се допуска по преценка на ветеринарния лекар и при 
предвидените в нормативната уредба случаи.

(8) Клинично здравите кучета се настаняват в клетки, където престояват докато 
не бъдат върнати на местата, от където са взети или осиновени или да бъдат издирени 
стопаните на регистрираните кучета. 

Чл. 21.(1) При настаняване в приюта на регистрирано куче-компаньон 
управителят на приюта издирва собственика на кучето и го уведомява писмено за 
местонахождението му.

(2) Собственикът на животното-компаньон представя ветеринарномедицински 
паспорт и документ за платена такса и подписва приемно - предавателен протокол, че 
го е получил. 

(3) Собственикът на кучето трябва  да заплати разходите по настаняването и 
престоя на кучето в приюта. 

(4) Ако в 14 -дневен срок от датата на получаването на писменото уведомление 
собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит, кучето се предоставя 
на нов собственик по реда на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ или се настанява в приюта на 
организации за защита на животните.

Чл. 22. (1) Собствениците на кучета-компаньони, които не са в състояние да 
полагат необходимите грижи при отглеждането им, и не могат да им намерят нов 
стопанин, могат да го предадат в  приют.

Чл. 23. Общината осигурява денонощна охрана в приюта за безстопанствени 
кучета в община Рила. 

Чл. 24. (1) Дейността на Общинския приют, се определя с Правилник за 
вътрешния ред , утвърден от Кмета на община Рила.

(2) Правилника за  вътрешния ред и организация на работа на приюта, съдържа: 
1. Организация на дейността;  
2. Структура на състава; 
3. Задължения на управителя и служителите; 
4. Грижите за животните, съгласно физиологичните им и породните им нужди; 
5. Задължения за поддръжката на съоръженията и мерките за хигиена; 
6. Мероприятията по обезпаразитяване, маркиране, кастриране, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 41/10.12.2008 г. на Министерството на земеделието 
и храните.

Чл. 25. Кмета на общината и организациите, които стопанисват приюта :

1. сключват и прекратяват договор с управителя на приюта, който трябва да 
бъде с висше образование; 

2. сключват договор с ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско 
обслужване на животните в приюта; 

3.  Назначават необходимия брой работници и служители  /шофьор, лице за 
залавяне на кучетата и гледачи-охранители/, които трябва да са преминали 
курс на обучение за хуманно отношение и защита на животните ; 

4. осигуряват свободен достъп на гражданите в приюта; 
5. създават условия за обществен контрол; 
6. осигуряват възможност за връзка с приюта



        Чл. 26. ( 1) Управителят на приюта: 

1.  отговаря за административното управление на общинския приют;  

2.  Организира  работа на екипа за залавяне на бездомните кучета, по график и 
при постъпване на сигнали и жалби.  

3. Работи по изпълнението на Програмата за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Рила  и следи за прилагане на 
конкретните мерки и спазване на нормативната уредба; 

4.Осъществява контактите с граждани, организации и контролни органи при 
изпълнение на своите задължения и им съдейства в рамките на своите правомощия; 

5.  Организира и контролира, работата по обработването на кучетата, 
включваща: кастриране, ваксиниране и обезпаразитяване и връщането по местата им на 
залавяне, при условие, че кучето не е неизлечимо болно или с агресивно поведение. 

6.  Води и съхранява дневник, в който се вписват данните за  всички постъпили 
животни в общинския приют.  

(2). Дневникът по ал.1, т. 6, съдържа следните реквизити: 
1. Идентификационен номер на нашийника; 
2. Дата и място на залавяне на животното; 
3. Индивидуални белези описващи заловеното куче – порода, пол, цвят, 

приблизителна възраст, наличие на маркировка, микрочип 
4. дата и причина за напускане на приюта; 
5. име и адрес на собственика, предоставил куче за отглеждане в 

приюта; 
6. име и адрес на новия собственик, при осиновяване на куче от приюта.

Чл. 27 . Ежемесечно управителят на приюта предоставя  Кмета на община Рила 
отчет за извършената работа.  

Чл. 28 Ветеринарният лекар на приюта: 

1. осъществява контрол върху екипите по отношение на използваните 
ветеринарномедицински препарати и използваните методи за лов и контрол върху 
гледачите за спазването на необходимите изисквания при престоя на животните в 
приюта и тяхното правилно хранене. 

2. ръководи екипите за залавяне на кучетата чрез инструктаж и осъществява 
контрол при приемане на заловените кучета в приюта.

3. осъществява лечението и манипулациите на животните в приюта и ежедневно 
следи за тяхното състояние. 

4. води задължителните според нормативната база на ЗВМД, регистри, досиета, 
дневници, отчети, а също така заявява и съблюдава разходването на   препарати и 
храни. 

5. изпълнява задълженията му, определени му с разпоредбите на ЗЗЖ и ЗВМД.

РАЗДЕЛ ІV
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



Чл. 29. (1) Контролът по спазването на настоящата Наредба се осъществява от 
длъжностни лица на община Рила, упълномощени от Кмета, при необходимост със 
съдействието на служители на ОУ на “Полиция” – град Рила.

(2) Кметът на общината осъществява контрол: 

1. за изоставяне на животни на територията на общината;
2. за идентификация и регистрация на кучета;
3. за спазване изискванията за защита на животните във временния приют 
4. върху кучетата и местата по чл. 47, ал. 3 от ЗЗЖ

(3) Контролът се извършва чрез: 

1. периодични проверки;
2. проверки по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на 

правилата за защита на животните, подадени от държавни органи, физически и 
юридически лица.

Чл. 30. (1). При повторно залавяне на куче, което вече е било освобождавано по 
реда на чл. 6, ал. 2, на собственика се налага глоба в размер на 100 лв.

(2). Когато нарушението по чл.30, ал.1 е извършено повторно глобата е  в размер 
от 100 до 500лв.

Чл. 31 В случай, че Управителя на приюта или друго длъжностно лице, имащо 
отношение към залавянето, транспортирането или извършването на задължителни и 
препоръчителни манипулации на безстопанствените животни, прояви в процеса на 
работа груба жестокост и не хуманно отношение, се наказва с глоба от 50 до 250лв, а 
при повторно нарушение от 250 до 500лв.

 Чл. 32. При установяване на нарушения, във връзка с дейността на приюта за 
безстопанствени кучета, контролните органи, определени от Кмета или със Закон, 
издават предписания за отстраняване на нередностите. 

Чл. 33. За други нарушенията на настоящата наредба, извън регламентираните в 
чл. 30 и чл. 31, лицата се наказват с глоба от 100 до 250лв., а при повторно нарушение 
от 250 до 500 лв.

Чл. 34. (1) Актовете за установяване на административни нарушения по 
настоящата наредба се съставят от длъжностни лица, определени със Заповед на кмета 
на община Рила.

(2). Въз основа на съставените актове, кметът на общината или упълномощени 
от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания. 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба: 




