Наредба № 22
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Кубрат
(Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, Решение № 51 от Протокол № 5 /
22.02.2016 год., взето на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 40, ал. 1 и ал. 5 от Закона за защита на животните и Закона за
ветеринарномедицинската дейност и влиза в сила от деня на приемането й)

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 Кубрат.
Чл.2. (изм. с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.) Регламентира изпълнението
на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община
Кубрат за периода 2021-2025 година.

Раздел II
Действия за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Кубрат

Чл.3. (изм. с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.) Кметът на Община Кубрат
организира мероприятия за овладяване популацията на безстопанствените кучета, както и
изпълнението на приета от Общински съвет – Кубрат: Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат за периода 2021-2025 година.
Чл.4. (1) Безстопанствените животни се настаняват от органите и организациите по чл.40,
ал.2 и 4 от Закона за защита на животните в приюти, регистрирани по чл.137 от ЗВМД.
(2) 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.
(3) При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер.
(4) Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал. 1 се извършва със специално
оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.
(5) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали
курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.
(6) Екипите за залавяне на безстопанствени животни се ръководят и контролират от
ветеринарен лекар.
Чл.5. (1) Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните.
(2) За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание
на животно или предизвикване на силен страх.
(3) Забранява се проявата на жестокост към животните:
- За жестокост се смята и изоставяне на животни.
Чл.6. (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) За всеки случай на транспортиране на животни 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 или
върнатите животни.

Раздел III
Приемане и престой на безстопанственото куче в приют за животни

Чл.7. Ветеринарният лекар по чл. 43, ал. 1, т. 2:
1. контролира здравословното състояние и спазването на изискванията за защита на
животните;
2. изпълнява програмата на Българската агенция по безопасност на храните за вземане на
проби за лабораторно изследване на заразни болести по животните и ги изпраща в лаборатория;
3. отразява резултатите от лабораторните изследвания и всички ветеринарномедицински
манипулации и лечения в амбулаторен дневник;
4. контролира извършването на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;
5. извършва лечебни и профилактични мероприятия, кастрация и маркиране на животните;
6. регистрира кучетата съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при
придобиване от собственик;

7. съставя констативен протокол при смърт на животно, в който се посочват времето,
причината и/или диагнозата за смъртта;
8. при назначаване на евтаназия съставя индивидуален протокол, който съдържа
основанията за прилагането й; протоколът се подписва от ветеринарния лекар, от управителя на
приюта и от трето лице.
Чл.8. (1) Кучетата в приюта се настаняват при спазване на изискванията за защита на
животните.
(2) 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.
(3) На болните и наранените животни се оказва ветеринарномедицинска помощ.
(4) По време на престоя на животните се осигуряват достатъчно количество храна, вода,
пространство за движение и почивка.
Чл.9. (1) Кучетата, настанени в приют, се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу
бяс.
(2) Кучетата по ал. 1 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат
като компаньони, и се регистрират по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2, се маркират и се настаняват във временни
приюти, определени от съответния общински съвет, или се връщат по местата, от които са взети.
Кучетата са под надзора и грижите на общините, организациите за защита на животните или други
лица, които са подписали декларация за спазване изискванията на чл. 49 и 50.
(4) Временните приюти по ал. 3 трябва да се намират извън границите на съответното
населено място, да са оградени и да се поддържат в добро хигиенно състояние, съобразно
изисквания, определени от Българската агенция по безопасност на храните, Закона за
ветеринарномедицинската дейност и този закон.
(5) Организацията на работата и условията на отглеждане на кучетата във временните
приюти по ал. 4 се определят с наредба на съответния общински съвет и се осъществяват под
постоянното наблюдение на организациите за защита на животните.
(6) Маркировката на кучетата по ал. 3 е татуиран на едното ухо идентификационен номер
или електронен чип и V-образно купиране на другото ухо или друга видима ушна маркировка.
(7) Управителят на приюта вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински
паспорт.
(8) Управителят на приюта изпраща данните от регистъра по ал. 7 на кмета на съответната
община.
Чл.10. Не се допуска връщането на кучетата по чл. 47, ал. 3 в дворове на детски ясли и
градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца .
Чл.11. Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или
общините обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс върнатите по места животни по
чл. 47, ал. 3.
Чл.12. Организациите и лицата по чл. 49 от ЗЗЖ са длъжни да:
1. заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска администрация за
извършените обезпаразитявания и ваксинации;
2. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или
животни.
Чл.13. Евтаназия на настанени в приюта кучета се допуска при условията на чл. 179, ал. 3,
т. 1, 2 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност след поставяне на диагноза при клиничен
преглед и изследвания.
Чл.14. Труповете на животните в приюта се съхраняват съгласно изискванията на чл. 272 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл.15. (1) При настаняване в приюта на регистрирано куче-компаньон управителят на
приюта издирва собственика на животното и го уведомява писмено за местонахождението на
кучето.
(2) Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на писменото уведомление по ал. 1
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 или се настанява в приют на организации за защита на
животните.
(3) Кучета-компаньони по ал. 1 се връщат на собственика им след представяне на
ветеринарномедицински паспорт и заплащане на разходите по престоя.
Чл.16. Във всяка общинска администрация или в приюта се поддържа регистър на 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.

Чл.17. След блокиране на раждаемостта на безстопанствените кучета в населеното място те
се настаняват поетапно в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно
отглеждане.
Чл.18. (1) В случаите на увеличена популация от безстопанствени котки се прилагат
разпоредбите на чл. 40 - 47, чл. 51, 52 и чл. 54 от ЗЗЖ.
(2) Не се допуска залавянето на безстопанствени котки с упойващи вещества.

Раздел IV
Намиране на стопани

(Загл. изм. с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.)
Чл.19. (1) (изм. с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.) Лицата, пожелали да
осиновят куче от приюта, подписват декларация, съгласно изискванията на чл. 124, ал. 1, т. 1 от
Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат
домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, с която се задължават да се
грижат добре за осиновеното куче, да осигуряват на кучето необходимата площ за отглеждане, да
го регистрират в общината по местоживеене и в случай на промяна на адреса собственикът на
животното трябва да уведоми писмено собственика на приюта.
(2) (изм. с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.) Служители на приюта могат да
придружават компетентните органи при проверки за спазване на обстоятелствата в декларацията по
ал. 1.
(3) (отм. с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.)
(4) (отм. с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.)
(5) (отм. с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.)
(6) (отм. с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.)
(7) (отм. с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.)

Раздел V
Административно - наказателни разпоредби

Чл.20. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са Кметът на община Кубрат,
упълномощени от него длъжностни лица, кмет на кметство и кметски наместници на населените
места в общината, упълномощен представител на Общински съвет, РУ „Полиция” град Кубрат и
съгласно чл. 70, ал. 1 от Закона за защита на животните упълномощено от кмета лице, съобразно
тяхната компетентност.
(2) Неправителствени организации могат да съдействат на органите по чл. 21, ал. 1 от
настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.
Чл.21. (1) Контролните органи по чл. 21, 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 Кубрат и/или упълномощени от него длъжностни
лица.
Чл.22. (1) За констатирани нарушения по настоящата наредба, на нарушителите се съставя
акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в
размер от 50 до 500 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за
административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер
от 500 до 5 000 лв.;
(2) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
Чл.23. От ЗЗЖ, съгласно чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) (1) Който прояви жестокост
към животно по смисъла на чл. 7, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не
съставлява престъпление.

Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на тази наредба:
"Блокиране на раждаемостта" е спиране възпроизводството на популацията
безстопанствените кучета и регистрация на домашните кучета.
"Кастрация" е отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на
мъжките.
"Овладяване популацията" е научнообосновано регулиране на популацията на

на

безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на
улиците от тях.
"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.
"Трето лице" е представител на неправителствена организация за защита на животните, а в
общините, в които няма регистрирана такава организация - служител от приюта, който отговаря за
защитата и хуманното отношение към животните.

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. 1 и ал. 5 от Закона за защита на животните
и Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§2. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Кубрат или упълномощени
от него длъжностни лица, Кметове на населени места и кметски наместници на територията на
Община Кубрат.
§3. Проектът на наредбата е приет с Решение № 51 от Протокол №5 / 22.02.2016 г. на
Общински съвет Кубрат и влиза в сила от момента на приемането й.
§4. (нов с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.) Разпоредбите относими към
приюта, следва да се прилагат след въвеждане в експлоатация на същия.
§5. (нов с Решениe № 191 от Протокол № 16 / 24.02.2021 г.) Проектът на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 22 за овладяване популацията на безстопанствените кучета
на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г. е приет с Решение № 191 по Протокол №
16 / 24.02.2021г. на Общински съвет Кубрат и влиза в сила от момента на приемането й.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА КУБРАТ: /П/ ХЮСЕИН ЮМЕРОВ

