
 
 

  ПРОЕКТ 
 

                                                                      
НАРЕДБА 

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА  
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА 

 
РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1(1) Тази Наредба регламентира реда и условията за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Каварна. 

(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. 

Чл. 2. Безстопанствени са кучетата, които са без собственик и са без или с регистрация 

и са движещи се свободно. 

Чл. 3. „Приют за животни” е общински или частен обект, който разполага с подходящи 

условия, за да осигури на безстопанствените животни ветеринарномедицинско 

обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик. 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА  
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 
Чл. 4. (1) В срок до 31 декември 2015 г. Общинския съвет и Кмета на общината 

осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите регистрирани по 

чл. 137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

(2) Настаняването на безстопанствените животни в приюти се извършва от Общината 

или организациите за защита на животните. 

Чл. 5. (1) Общината и неправителствени организации за защита на животните могат да 

изграждат самостоятелно или съвместно приюти и кастрационни центрове, съгласно 

чл. 41, ал. 2 и ал. 5 от Закона за защита на животните и Наредба №41 за изискванията 

към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат животни – домашни 

любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.  

(2) До изграждане на общински приют и трайно настаняване на кучетата в приют по чл. 

41, ал. 1 от ЗЗЖ, но не по - късно от 31.12.2015 г., Кметът на общината сключва 

договори с кастрационни центрове  и/или ветеринарен лекар, упражняващ 

ветеринарномедицинска  практика за извършване на манипулации по кастриране, 

обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, маркиране и евтаназия /при необходимост/ на 

безстопанствените кучета. 

Чл. 6. (1) Дейностите по ограничаване на популацията на безстопанствените кучета се 

извършват съобразно приетата от Общински съвет Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Каварна за 

периода 2012г. – 2015 г. 

(2) Кметът на общината или упълномощени длъжностни лица организират 

изпълнението на програмата по ал. 1 и ежегодно внася отчет за нейното изпълнение 

пред Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. 



(3) Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, могат да участват при изготвянето и 

изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и 

при прилагане на разпоредбите на настоящата Наредба. 

(4) Приютите, в които се настаняват безстопанствени кучета, извършват и дейностите 

по кастрация, обезпаразитяване, ваксинации, идентификация с микрочип, осиновяване 

и дейностите по глава седма, раздел VІІ от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ЗАЛАВЯНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ГРИЖА ЗА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 
 
Чл. 7. Безстопанствените  кучета подлежат на залавяне от оторизирани лица и на 

последващи ветеринарномедицински манипулации и действия, предвидени в 

националното законодателство и местните нормативни уредби. 

Чл. 8. (1) Залавянето на безстопанствените 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 до приюта или кастрационният център на заловените кучета по 

чл. 1 се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра 

вентилация. 

(3) Членовете на екипите за залавяне 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. 

Чл. 8. Забранява се залавянето на безстопанствени кучета, които са маркирани, 

ваксинирани, кастрирани и обезпаразитени, освен в случаите по чл. 179, ал. 3 от ЗВМД:  
1. неизличимо болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им 

болка и страдание; 

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

здравето на хората и животните; 

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

изменения, причиняващи на животните болка и страдание; 

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

хората и животните.   
Чл. 9. На акциите  могат да присъстват и представители на дружествата за защита на 

животните. 

Чл. 10. (1) Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се 

осъществят в приюти, стационарни или подвижни амбулатории, съгласно чл. 40, ал. 4 

от ЗЗЖ. 

(2) Обработката на безстопанствените  кучета е с гратисен период до 31.12.2015 г., като 

приоритетно се обработват женските. 

(3) Обработката се извършва на принципа на масова кастрация, като от дадено място се 

залавят абсолютно всички  възможни кучета във фертилна възраст. 

Чл. 11. Евтаназия на безстопанствени кучета се допуска при условията на чл. 179, ал. 3, 

т.1, 2 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при: 

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

болка и страдание; 



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

здравето на хората и животните; 

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

изменения, причиняващи на животните болка и страдание; 

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

хората и животните.  
Чл. 12. Не се допуска връщането на обработени безстопанствени кучета в дворове на 

детски  ясли и градини, училища, лечебни заведения и в близост до площадки за игра. 

Чл. 13. Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните 

или длъжностни лица от общината обезпаразитяват на три месеца и реваксинират 

срещу бяс върнатите по места животни.  
Чл. 14. Организациите и лицата по чл. 49 от ЗЗЖ поели надзора и грижите за 

безстопанствените кучета, върнати по местата на залавянето им са длъжни да заверяват 

ежегодно паспорта на кучето за извършените обезпаразитявания и ваксинации. 

Чл. 15. След блокиране на раждаемостта на безстопанствените кучета в населеното 

място те се настаняват поетапно в приюти по програми за намиране собственик или за 

доживотно отглеждане. 

 

РАЗДЕЛ ІV 
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ 

 
Чл. 16. (1) Всички уловени безстопанствени кучета на територията на община Каварна 

подлежат на регистрация и маркировка. 

(2) Регистрацията се извършва от амбулатории и приюти, които обработват 

безстопанствени кучета, като на всяко куче се издава ветеринарномедицински паспорт, 

който се представя на отговорното по надзора лице. 

(3) Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват 

задължителни данни за обработеното куче. 

(4) Маркировката на кучетата е татуиран на едното ухо идентификационен номер или 

електронен чип и V образно копиране на другото ухо или друга видима ушна 

маркировка. 
Чл. 17. Данните от регистъра на амбулаториите и приютите, които работят по 

програмата се изпращат всеки месец на Кмета на общината.  

Чл. 18. Контролните органи по смисъла на Наредбата са Кметът на Община Каварна 

или упълномощени от него длъжностни лица, Кметове и кметски наместници на 

населените места. 

 

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, Наредбата за притежаване, регистриране и отглеждане 

на кучета на територията на община Каварна. 

 
 



 
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Каварна, Кметовете и 

кметските наместници на населените места. 

§ 4. Наредбата е приета с Решение …………………по протокол № ……. от ……….на 

Общински съвет Каварна. 

 

 

 

 

 

 

М О Т И В И  
       
        Разработването на проекта на Наредба за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Каварна е на основание чл. 40, ал. 

5 от Закона за защита на животните. 

        Основната цел на проекта на Наредбата е установяване на контрол върху 

популацията на безстопанствените кучета, като се гарантира здравето на хората и 

безопасността на селищната среда. 

        Необходимите финансови средства за прилагане на Наредбата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Каварна ще бъдат 

осигурени от общинския бюджет. 

        Очаквани резултати от прилагането на наредбата: 

          - постепенно намаляване на популацията на безстопанствените кучета до 

настаняването им в приюти; 

          - мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета;  

          - утвърждаване на европейските практики за третиране на животни. 

       Съответствие с правото на Европейския съюз – предложената Наредба за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Каварна е изготвена в съответствие с изискванията на Европейското и национално 

законодателство в тази област. 

 

 

 

 

 

 

 


