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МОТИВИ  

       
        Разработването на проекта на Наредба за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец е на основание чл. 
40, ал. 5 от Закона за защита на животните. 
        Основната цел на наредбата е ограничаване на 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 Лясковец 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 
Лясковец е изготвена в съответствие с изискванията на европейското и национално 
законодателство в тази област. 
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     ПРОЕКТ! 
 

НАРЕДБА 
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
Раздел I. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Настоящата наредба регламентира реда и условията за овладяване на 
популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Лясковец. 

Чл. 2. Наредбата е в съответствие с мерките, включени в „Програма за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Лясковец”, касаещи дейностите с безстопанствените кучета, приета от Общински 
съвет Лясковец. 

Чл. 3. Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между 
институциите, неправителствените организации за защита на животните, 
собствениците на животни – домашни любимци и останалите жители на Община 
Лясковец. 

Чл. 4.  По вида на стопанисването, кучетата се класифицират на: 
1. Регистрирани – собственост на физически и юридически лица, на 

организации, учреждения и други, записани в регистъра на общината. 
2. Нерегистрирани – собственост на обитателя на жилището, организацията 

или учреждението, в което домуват, но са без регистрация. 
3. Безнадзорни – когато са с определен собственик и с регистрация, но се 

движат свободно без придружител. 
4. Безстопанствени – когато са без собственик и регистрация и са свободно 

движещи се. 
5. Загубени – регистрирани, свободно движещи се извън мястото на 

домуване без знанието на собственика. 
 

Раздел II. 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРАЖДАНИ, УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ЛИЦА И 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НA 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 
Чл. 5. (1). Дейностите по ограничаване на популацията на безстопанствените 

кучета се извършват съобразно приетата от Общински съвет Лясковец „Програма 
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Лясковец”. 

 (2). Кметът на общината организира изпълнението на програмата по ал. 1 и 
ежегодно внася отчет за нейното изпълнение пред Общински съвет Лясковец 
Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.  

Чл. 6. (1). Общинският съвет и Кмета на общината имат задължения по 
осигуряване настаняването на безстопанствените животни в приютите 
регистрирани по чл. 137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
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(2) Настаняването на безстопанствените животни в приюти се извършва от 
Общината или организациите за защита на животните. 

Чл. 7. (1). Общината, частни лица и неправителствени организации за защита 
на животните, могат да изграждат и стопанисват самостоятелно или съвместно 
приюти и кастрационни центрове, съгласно чл. 41, ал. 2 и ал. 5 от Закона за защита 
на животните и Наредба № 41 / 10.12.2008 г. 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/или трайно настаняване на кучетата 
в приют по чл. 41, ал. 1 от Закона за защита на животните, 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. 

(3). Безстопанствените и скитащите кучета подлежат на залавяне от 
оторизирани лица, външна специализирана структура/организация, оправомощена 
от Кмета на Общината и на последващи ветеринарномедицински манипулации и 
действия, предвидени в националното законодателство и местната нормативна 
уредба. 

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 на заловените кучета по ал. 1 се извършва 
със специално оборудвани и обозначени моторни превозни средства с добра 
вентилация. 

(3). Членовете на екипа за залавяне на безстопанствени и безнадзорни 
животни трябва да са преминали курс на обучение за защита и хуманно отношение 
към животните. 

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

(5). Кучетата в приюта се настаняват при спазване на изискванията за защита 
на животните. 

(6). При постъпване на животното в приют се извършва преглед за 
идентификация на собственост и клиничен преглед. 

(7). На болните и наранени животни се оказва ветеринарномедицинска 
помощ. 

(8). По време на престоя на животните в приюта се осигурява достатъчно 
количество храна, вода, пространство за движение и почивка. 

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

Чл. 10. 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; 
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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. 11. (1). Куче - домашен любимец, заловено по реда на чл. 7, ал. 3 от 
наредбата се връща на собственика му след представяне на ветеринарно 
медицински паспорт на животното, документи за регистрация и платена годишна 
такса за съответната календарна година. 

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

(3). Собственикът получава животното след представяне на ветеринарно 
медицински паспорт на животното, документи за регистрация и платена годишна 
такса за съответната календарна година и доказателства за платена глоба. 

(4). В случай, че собственик откаже да получи животното си обратно, 
кастрираното куче се маркира по надлежния ред, настанява се в приют, предлага се 
за одомашняване или се връща на мястото на залавянето му, като се вписва в 
регистъра по чл. 54 от Закона за защита на животните. 

Чл. 12. (1). Кучетата от кастрационните центрове или настанените в приют 
се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като 
компаньони, и се регистрират по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. 

(2). Кучетата върнати по местата на залавянето им са под надзора и грижите 
на общината, организациите за защита на животните или други лица, които са 
подписали декларация за спазване изискванията на чл. 49 и чл. 50 от Закона за 
защита на животните. 

Чл. 13. (1). Упълномощени от кмета на общината лица осъществяват 
контрол за спазване изискванията за защита на животните в приютите на 
територията на общината (общински, частни, на организации за защита на 
животните или публично-частно партньорство). 

(2). Контролът се извършва чрез периодични проверки, по жалби, молби и 
сигнали за нарушения на правилата за защита на животните. 

(3). Собствениците на приютите са длъжни да осигурят достъп на лицата по 
ал. 1 до обектите и цялата документация, необходима за осъществяване на 
проверката. 

(4). Всеки, който не допусне длъжностно лице от контролните органи в обект 
подлежащ на контрол или не представи на проверяващите документи или 
информация, с което възпрепятства проверка, подлежи на санкция. 

Чл. 14. Забранява се: 
1. на живущи в сгради в режим на етажна собственост, и на собственици на 

други имоти, да допускат безпрепятственото преминаване или пребиваване на 
безстопанствени животни в съответните имоти.  

2. на лица, под чиито надзор и грижи са безстопанствени кучета (т.нар. лица 
по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните) да връзват и обгрижват 
животните чрез изграждане на подслони, навеси, ограждения, къщички и др. в 
около блокови пространства и други обществени места.  
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3. улов и обработка на безстопанствени животни от лица, без необходимите 
за целта квалификации, правомощия и разрешителни документи, разписани в 
специализираното законодателство. 

4. изнасянето на храна и вода за безстопанствените кучета на обществени 
места. Забраната не се отнася за лицата по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на 
животните, но същите носят отговорност за поддържане чистотата на градската 
среда в района на обгрижване на кучето. 

5. на собственици на некастрирани домашни кучета да допускат любимците 
си до контакти с безстопанствени животни, водещи до заплодяване на последните. 

6. на всички постоянно живущи, временно пребиваващи и гости на Община 
Лясковец нехуманно отношение и проява на жестокост, и насилие, над 
безстопанствени животни. 

7. загробването на безстопанствени и домашни кучета на произволно 
избрани места. 

Чл. 15. Ръководителите на оторизирани частни структури за улов и 
обработка на безстопанствени животни и управителите на частни приюти за 
животни по чл. 101 Наредба № 41/10.12.2008 г. на Министерството на земеделието 
и храните във вр. с чл. 137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, до 
10-то число на календарния месец изпращат в общинската администрация данните 
от регистъра по чл. 47, ал. 7 от ЗЗЖ, отнасящи се за преходния месец. 

Чл. 16.  Организациите и лицата по чл. 49 от Закона за защита на животните, 
поели надзора и грижите за безстопанствени кучета, върнати по местата на 
залавянето им, са длъжни да представят в общинска администрация ежегодно 
заверен ветеринарно медицински паспорт за извършените обезпаразитявания и 
ваксинации. Данните от паспортите на кучетата се вписват в регистъра по чл. 54 от 
Закона за защита на животните. 
 

ГЛАВА ВТОРА 
Раздeл I. 

МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА ИЛИ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ 

 
Чл. 17. (1). При подаване на сигнал за животно с агресивно поведение, 

представляващо непосредствена опасност за живота и здравето на хора и животни, 
в срок до 48 часа се изпраща специализиран екип за неговото залавяне и 
настаняване в приют. Сигналът следва да съдържа имената на подаващото го лице, 
място или периметър на пребиваване на животното, описание на животното с 
прояви на агресия (порода, окраска, наличие на външна маркировка (ушна марка, 
нашийник или др.) 

(2). Ако заловеното животно проявява признаци за заразяване с бяс, 
собственикът на приюта или упълномощен от него служител го изолира в 
индивидуална клетка и уведомява Областна дирекция по безопасност на храните 
(ОДБХ). 

(3). След 14-дневна карантина, комисия по Закона за защита на животните, 
извършва анализ на поведението на кучето и съставя протокол с констатации за 
агресивно поведение или липса на такова. След приключване работата на 
комисията се процедира съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарно- 
медицинската дейност и Закона за защита на животните. 
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Чл. 18. (1). При нападение от куче с нанесени телесни повреди на човек или 
животно, пострадалият човек или собственикът на пострадалото животно, подава 
незабавно (не по–късно от 24 часа от нападението) писмен сигнал до Община 
Лясковец, придружен с медицинско свидетелство. При устен сигнал и сигнал по 
телефон, същият се протоколира от приелия го служител, като в него се посочват 
имената на подаващото сигнала лице, адрес и телефон за обратна връзка. В този 
случай пострадалото лице следва да представи медицинските документи в срок от 
3 (три) дни от подаване на оплакването. Анонимни сигнали не се регистрират и не 
подлежат на проверка. 

(2). В сигнала задължително следва да са посочени мястото, датата на 
инцидента и описание на животното извършило нападението (порода, окраска, 
наличие на външна маркировка (ушна марка, нашийник или др.) 

Чл. 19. (1). В случаите по чл. 18, в срок до 48 часа от подаване на сигнала 
оторизирани екипи извършват акция за залавяне на животното, извършило 
ухапване. 

(2). При ухапване на човек или животно - компаньон от безстопанствено 
куче, заловеното животно се настанява в приют, където комисия по Закона за 
защита на животните анализира поведението на кучето и съставя протокол с 
констатации за агресивно поведение или липса на такова. След приключване 
работата на комисията се процедира съгласно разпоредбите на Закона за 
ветеринарно медицинската дейност и Закона за защита на животните. 

(3). При ухапване на човек или животно - компаньон от домашно животно с 
известен собственик, (или чиито собственик е установим посредством нашийник 
или друга маркировка на животното), собственикът на кучето се уведомява за 
инцидента и се санкционира. При застрашаване живота на пострадалото лице или 
животно, установено със съответния медицински документ, и при доказана 
агресивност със съответния протокол, съставен по реда на предходната точка, 
кучето се отнема принудително и се подлага на евтаназия съгласно чл. 179 от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

(4). При ухапване на човек или животно - компаньон от домашно куче, чиито 
собственик и / или адрес на отглеждане са неизвестни, и по кучето няма белези по 
които същите да се установят, издирването се извършва със съдействието на 
съответното районно управление на полицията. След установяване на адреса и 
собственика се процедира по реда на ал. 3. Ако след щателна проверка и издирване 
собственика не се установи, се процедира по реда на ал. 2. 

 
Раздел ІІ. 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ТРУПОВЕ НА ЖИВОТНИ 
 

Чл. 20. (1). Загробването на трупове на животни се извършва само на 
местата, изрично посочени от общинска администрация на Община Лясковец. 

(2). Сигнали за трупове на кучета, находящи се на улични платна, в 
междублокови пространства и други обществени места, се подават на дежурен  
телефон в общинска администрация на Община Лясковец (0619 / 2 20 85). Не се 
регистрират анонимни сигнали. 

(3).  В срок от 24 часа след приемане на сигнала труповете се прибират от 
общински служители и/или оторизирани частни структури за улов и обработка на 
безстопанствени животни, за предаване на екарисаж. 
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(4). Прибраните трупове на кучета се идентифицират за собственост, и се 
предават на екарисаж. Ако по налична по животното маркировка (татуировка, 
микрочип, каишка с медальон) се установи, че животното е домашен любимец, се 
предприемат мерки за издирване на собственика и санкционирането му с 
предвидените в наредбата наказания. 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

Раздел І. 
КОНТРОЛ 

 
Чл. 21. Контролни органи по смисъла на наредбата са кмета на общината, 

кметовете на населените места и упълномощени от кмета на общината длъжностни 
лица. 

Чл. 22. Контролните органи по чл. 21 от настоящата наредба, със 
съдействието на полицията и/или ОДБХ - Велико Търново, извършват проверки по 
постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата. Анонимни 
сигнали не се проверяват. 

Чл. 23. (1). Административно-наказателно отговорни лица по тази наредба 
са: 

1. преките извършители; 
2. лицата представляващи съответния търговец, учреждение или 

организация, които са наредили или допуснали извършване на нарушението; 
3. еднолични търговци и юридически лица; 
4. домоуправители на етажната собственост. 
(2). За нарушения извършени от малолетни или непълнолетни лица 

отговорност носят родителите, настойниците и попечителите на същите. 
Чл. 24. При установяване на нарушение нарушителите са длъжни да 

удостоверяват пред актосъставителя самоличността си. 
Чл. 25. Образуването на административно-наказателните производства, 

съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателни 
постановления, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни 
постановления, се извършва по реда на Закона за административните нарушения и 
наказания. 

Чл. 26. Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни 
лица на Общината, определени със заповед на Кмета, от кметовете на кметства и от 
органите на съответните районни управления на полицията или друг компетентен 
орган. 

Чл. 27. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община 
Лясковец. 

Чл. 28. Наказващите органи могат да уведомяват за наложените наказания 
обществеността чрез средствата за масово осведомяване. 
 

Раздел ІІ 
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 29. При нарушение на разпоредбите на тази наредба отговорните за 
нарушението лица се наказват с глоба в размер от 50 до 300 лв. При повторно 
нарушение глобата е в размер от 300 до 5000 лв. 
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Чл. 30. (1). При непосредствено констатиране на нарушение от контролен 
орган, на нарушителя се налага глоба с фиш, както следва: 

- за хранене на безстопанствено куче – 10 лв.; 
- за поставяне на подслони за безстопанствени животни извън частен имот – 

10 лв.; 
- за изнасяне на съдове за храна или вода на кучета извън частен имот – 10 

лв. 
(2). При оспорване на нарушението и/или отказ глобата да се плати, за 

нарушението се съставя акта за установяване на административно нарушение по 
общия ред.  

(3). За всеки отделен случай на нарушение се налагат посочените по-горе 
административни наказания. 

Чл. 31. Глобите, събрани по реда на настоящата наредба се използват целево 
за изграждане и поддържане на специализирани обособени площадки за 
разхождане на домашни кучета; поставяне на указателни табели (забранителни, 
разрешителни) за разхождане на домашни кучета; за доставка и монтаж на 
специализирани кошчета за кучешки екскременти; за общински кампании по 
кастрация, обезпаразитяване, чипиране и др., за други дейности и мероприятия 
предвидени в „Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община Лясковец”. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. По смисъла на наредбата: 
1. “Безстопанствени кучета” са кучетата родени като такива; загубени или 

изоставени от своите собственици; необитаващи имот, ферма или специално 
определено за тях място; движещи се свободно на територията на общината, които 
са неидентифицирани (без микрочип или татуировъчен номер);. 

2. “Овладяване на популацията" е научно обосновано регулиране на 
популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им 
и цели освобождаването на улиците от тях. 

3. „Кастрация” представлява отстраняване на яйчниците и матката на 
женските животни и тестисите на мъжките; 

4. „Евтаназия” е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран 
лекарствен продукт. 

5. „Агресивни кучета” са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна 
реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и 
нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт. 
Куче „не е агресивно”, ако е нападнало или ухапало при самозащита, защита на 
стопанина или неговата собственост (респективно - човека, под чийто контрол се 
намира в момента). 

6. "Блокиране на раждаемостта” е спиране възпроизводството на 
популацията на безстопанствените кучета. 

7. „Приют за безстопанствени 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. 
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8. “Животни - компаньони” са животни, които се отглеждат в 
домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни 
животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, 
папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас Риби. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 2. Настоящата наредба се приема на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за 

защита на животните и отменя Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета 
на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 178 / 25.09.2008 г., изм. 
и доп. с Решение № 77 / 29.03.2012 г. на Общински съвет Лясковец 

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Лясковец. 
§ 4. Наредбата е приета от Общински съвет Лясковец с Решение № ……… 

/…………2015 г. 


