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НАРЕДБА 
ЗА  ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 

КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 
 
 

РАЗДЕЛ I  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящата наредба регламентира реда и условията за осъществяване на дейността - 

овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Алфатар. 

 

 Чл.2. Наредбата регламентира изпълнението на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар за периода 2016-2020. 

 

РАЗДЕЛ IІ  

ДЕЙСТВИЯ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

 Чл.3. (1) Кметът на Община Алфатар организира мероприятия за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета, както и изпълнението на приета от Общински съвет – Алфатар 

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Алфатар за периода 2016-2020 г. 

 (2) Кметът на  общината организира изпълнението на програмата по ал. 1 и ежегодно 

внася отчет за нейното изпълнение пред Българската агенция по безопасност на храните. 

  

 Чл.4. Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се 

осъществяват в регистрирана подвижна или стационарна амбулатория от общината или 

организация за защита на животните. 

 

Чл.5. (1) Общинският съвет и кметът на общината осигуряват настаняването на 

безстопанствените животни в приют, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

(2) Приютът, в който се настаняват безстопанствени кучета, извършва и дейностите 

кастрация, обезпаразитяване, ваксинации, идентификация с микрочип, осиновяване и дейностите 

по глава седма, раздел VII от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

(3) До изграждане на общински приют, кметът на Община Алфатар сключва договор с 

общински приют на съседна община или неправителствена организация, в т.ч и организации за 

защита на животните за извършване на регламентираните ветеринарномедицински манипулации  

и овладяване популацията на бестопанствените кучета.  
 

       

РАЗДEЛ III 

 ЗАЛАВЯНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ГРИЖА ЗА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

Чл.6. Безстопанствените и скитащите кучета подлежат на залавяне от служители на 

общински приют за безстопанствени животни или друга външна специализирана 

структура/организация, упълномощена от кмета на Община Алфатар за извършване на 

дейността. 

 

Чл.7. (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) Транспортирането на заловените кучета по ал. 1 се извършва със специално 

оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация. 
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(3) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали 

курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните. 

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

ветеринарен лекар. 

 (5) При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер. 

 

Чл.8. За всеки случай на транспортиране на безстопанствени животни управителят на 

приюта или организацията, с която общината има сключен договор, 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 или върнатите животни. 

 

Чл.9. (1) Всички уловени безстопанствени кучета на територията на община Алфатар 

подлежат на кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс, регистрация и маркировка. 

 (2) Настаняването на безстопанствени кучетата в амбулатория или приют за извършване 

на първична ветеринарномедицинска обработка се извършва при спазване на изискванията за 

защита на животните. 

(3) При постъпване на животното се извършва преглед за идентификация за собственост и 

клиничен преглед и ако е необходимо - лабораторни изследвания, резултатите от които се 

вписват в амбулаторния дневник. 

(4) На болните и наранените животни се оказва ветеринарномедицинска помощ. 

 (5) По време на престоя на животните се осигуряват достатъчно количество храна, вода, 

пространство за движение и почивка.  
 

Чл.10. Извършените ветеринарномедицински мероприятия се описват в протокол за 

проведено профилактично мероприятие и регистър на обработените кучета, който съдържа данни 

за: 

1.дата на залавянето; 

2.място на залавянето; 

3.пол; 

4.описание на кучето по външни белези; 

5.ушен № 

6.№ на чип 

7.дата на кастриране 

8.дата на ваксиниране 

9.дата и място на връщане. 

 

Чл.11. Управителят на приюта или организацията, с която община Алфатар има договор 

за залавяне и ветеринарномедицинска обработка на безстопанствените кучета изпраща на кмета 

на община Алфатар данните от регистъра по чл.10 от наредбата и издадените ветеринарно-

медицинските паспорти в 14-дневен срок от връщане на кучетата на мястото на залавяне. 

 

Чл.12. (1) В общинска администрация-Алфатар се поддържа регистър на 

безстопанствените кучетата по чл. 47, ал. 3 от ЗЗЖ, 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; 

 4. отговорното по надзора лице или организация. 

 

 (2) Регистърът на безстопанствените кучетата и ветеринарномедицинските паспорти на се 

съхранява от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на общината. 

 

Чл.13. Не се допуска връщането на обработени безстопанствени кучетата в дворове на 

детски ясли и градини, училища, лечебни заведения  и в близост до площадки за игра. 
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Чл.14. (1) Длъжностните лица и организации, отговорни за надзора и грижата за 

безстопанствените кучета,  организират обезпаразитяване на три месеца и реваксинация срещу 

бяс на върнатите по места животни. 

(2) Длъжностните лица и организации по ал.1  са длъжни да: 

1. заверяват ежегодно паспорта на кучето в  общинската администрация за извършените 

обезпаразитявания и ваксинации; 

2. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или 

животни. 

 
Чл.15. (1) Куче - домашен любимец, заловено извън имота на собственик, от служители на 

приют или организация, с която Община Алфатар има сключен договор за залавяне и 

ветеринарномедицинска обработка на безстопанствените кучета, се връща на собственика му 

след представяне на ветеринарномедицинския паспорт на животното, документ за платена такса 

в общината за притежание на куче за текущата календарна година, и след заплащане на 

разходите по престоя (храна и грижа) за животното. 

 (2)  При повторно залавяне на домашно куче, което вече е било освобождавано по реда на 

предходната ал. 1 на чл. 12 от наредбата, животното се кастрира, а собственикът се задължава да 

заплати разходите по престоя (храна и грижа) и ветеринарномедицинското обслужване на 

домашния си любимец. 

 1. Собственикът получава животното след представяне на ветеринарномедицинския 

паспорт на кучето, документ за платена такса за притежаване на куче за текущата календарна 

година и документ за заплащане на разходите за ветеринарномедицинско обслужване. 

  2.В случай, че собственикът откаже да получи животното си обратно, кастрираното куче 

се маркира по надлежния ред и се връща на мястото на залавянето му, като се вписва в регистъра 

за безстопанствени кучета в община Алфатар. 

 

 Чл.16. Забранено е причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес, 

увреждане или смърт на животни. 

 
Чл.17. (1) Забранява се евтаназирането на безстопанствени кучета, освен в случаите по 

чл.179, ал.3 от ЗВМД:  

1. неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им 

болки и страдания; 

2. ограничаване и ликвидиране на заразна болест, която представлява опасност за здравето 

на хората или животните; 

3. приключване на опитите с животни, когато са довели до необратими патологични 

изменения, причиняващи на животните болки и страдания; 

4. животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на 

хората или животните. 

 (2) Евтаназия на животни се извършва от ветеринарен лекар, който упражнява 

ветеринарномедицинска практика, с лицензиран ветеринарномедицински продукт. 

(3) При евтаназия ветеринарният лекар вписва в амбулаторния дневник причините за 

извършването й и използвания ветеринарномедицински продукт. 

 

Чл.18. В случай на причинена смърт на куче по време на акция за залавяне на 

безстопанствени кучета се съставя констативен протокол с описание на обстоятелствата, довели 

до леталния край. Протоколът се подписва от двама служители на екипа. 

 

Чл.19. След блокиране на раждаемостта на безстопанствените кучета в населените място, 

животните могат да се включат в програми за намиране на собственик или за доживотно 

отглеждане. 
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Раздел ІV 

Мерки при агресивно поведение от страна на безстопанствено куче  

 Чл. 20. (1) При подаден писмен сигнал в Община Алфатар за нападение срещу човек или 

друго животно от безстопанствено куче, се извършва проверка на място от представители на 

Община Алфатар, които разговарят с потърпевшия и свидетели на инцидента; изготвят протокол 

с описание на ситуацията и на външните белези на агресивното куче.  При необходимост 

изискват медицинско свидетелство.  

 (2) При доказване на ухапване и нанесени телесни повреди от безстопанствено куче, 

представителите на Община Алфатар прилагат разпоредбите на чл. 114, ал. 3 от Наредба № 

41/10.12.2008 г. на Министерството на земеделието и храните: сигнализират общинския приют за 

незабавно изпращане на специализиран екип за залавяне на агресивното куче и настаняване в 

приют. 

 (3) Извършва се анализ на поведението на кучето и се съставя протокол с констатации за 

агресивно поведение или липса на такова.  

(4) При доказано агресивно поведение, представляващо опасност за живота и здравето на 

хората или животните, агресивното куче се подлага на евтаназия по реда чл.179, ал.3 от ЗВМД. 

 

РАЗДЕЛ V 

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ 

 

 Чл.21. (1) Длъжностни лица, определени от кмета на общината осъществяват контрол: 

 1. за изоставяне на животни на територията на общината; 

 2. за идентификация и регистрация на кучета; 

 3. при проява на агресивно поведение на безстопанствени кучета. 

  

 (2)  Контролът се извършва чрез: 

 1. периодични проверки; 

 2. проверки по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на правилата за защита 

на животните и/или за агресивно поведение на безстопанствени кучета, подадени от държавни 

органи, физически и юридически лица. 

 

 Чл.22. Контролни органи по смисъла на наредбата са:  Кметът на Община Алфатар, 

Кметовете на кметства: с.Алеково, с.Бистра, с.Чуковец и кметските наместници на с.Васил 

Левски, с.Кутловица и с.Цар Асен, както и други длъжностни лица, упълномощени от кмета на 

общината, ветеринарният лекар с регистрирана практика на територията на общината и 

служителите на РУ МВР – Силистра. 

     

 

ДОПЪЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
  

 § 1. По смисъла на тази наредба 
 

1.”Безстопанствени кучетата” са кучетата, които не са регистрирани от собственик, 

родени са като такива, загубени са или изоставени от своите собственици, не обитават имот, 

ферма или специално определено за тях място, движат се свободно на територията на общината. 
 

2.”Овладяване на популацията” е научнообосновано регулиране на популацията на 

безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на 

улиците от тях. 
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3.”Приют за животни” е общински или частен обект, който разполага с подходящи 

условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, 

подслон и намиране на нов собственик. 
 

 4.”Мобилна амбулатория” е специализирано моторно превозно средство за 

извънстационарна ветеринарномедицинска дейност, оборудвано и снабдено с необходимите за 

извършване на ветеринарномедицински манипулации апаратура и консумативи. 
 

 5.”Кастрация” е отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на 

мъжките. 
 

 6.”Блокиране на раждаемостта” е спиране възпроизводството на популацията на 

безстопанствените кучета и регистрация на домашните кучета. 
 

 7.”Домашни любимци” са животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека. 
 

 8.”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. 
 

 9.”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). 
 

 10.”Евтаназия” е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран лекарствен 

продукт. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

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

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

животните. 

§ 2  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, Наредба 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, размножават и/или 

предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни и действащото 

законодателство на Република България. 

§ 3 Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Алфатар, Кметовете на кметства: 

с.Алеково, с.Бистра, с.Чуковец и кметските наместници на с.Васил Левски, с.Кутловица и с.Цар 

Асен.  

§ 4 Наредбата е приета с Решение № ……………………. на Общински съвет Алфатар и влиза в 

сила, в 14-дневен период след приемането й и публикуване на интернет страницата на Община 

Алфатар.  

 

 

 

 

      


