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7700 Търговище, пл. Свобода
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ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
НА ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Раздел I
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА
Чл.1. Общински приют за безстопанствени кучета гр. Търговище изпълнява своята
дейност съгласно този правилник, описващ реда и грижите за животните, поддръжката на
съоръженията, хигиената, мероприятията по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, в
съответствие с изискванията на Наредба № 41/10.12.2008 г. на Министерството на
земеделието и храните.
Чл.2. Приютът разполага с всички необходими и оборудвани помещения, съгласно
изискванията на чл. 101 от Наредба № 41/10.12.2008 г. на Министерството на земеделието и
храните.
Чл.3. (1) В приюта се водят и съхраняват следните документи:
1. транспортни документи, съгласно чл. 44, ал.3 от Закона за защита на животните.
2. дневник по чл. 44, ал.1, т.4, който съдържа информацията по чл.44, ал.2 от Закона за
защита на животните.
3. лични досиета на настанените животни по чл. 126, ал.4, т.1-6 от Наредба № 41 от
10.12.2008 г.
4. индивидуални протоколи при назначаване на евтаназия, съгласно чл.45, ал.1, т. 8 от
Закона за защита на животните.
5. констативни протоколи при смърт на животно, съгласно чл.45, ал.1, т.7 от Закона за
защита на животните.
6. регистър на кучетата по чл. 47, ал.3 във връзка с чл. 54, т.1-4 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;
7. декларации за предоставяне безвъзмездно правото на собственост върху животно на
приюта.
8. декларации за осиновяване на безстопанствено куче по чл. 47, ал. 2 от Закона за
защита на животните.
9. декларации за връщане на изгубен домашен любимец.
10. декларации от доброволци за запознаване със спецификата и рисковете при работа
с животни и поемане на отговорност за извършвана дейност.
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11. декларации от непълнолетни доброволци за запознаване със спецификата и
рисковете при работа с животни и поемане на отговорност за извършвана дейност.
12. декларации/разрешителни от родители/настойници на непълнолетни доброволци за
полагане на доброволен безвъзмезден труд в полза на приюта.
13. протоколи за отказ от право на собственост и поемане на кастрация.
14. констативни протоколи при причинена смърт на куче.
15. дневник за предаване и приемане на животните в добро здравословно състояние;
16. дневник за обезпаразитяване, чистене и миене на приюта;
17. дневник на настанените животни, който съдържа:
1. идентификационен номер на поставения нашийник;
2. дата и място на залавяне;
3. индивидуални белези на животното;
4. дата и причини за напускане на приюта;
5. името и адреса на собственика (при установен чип);
(2) Имуществото, стоково-материалните ресурси и финансовите средства се водят на
материално отговорно лице - управителя на приюта съобразно наредбите и изискванията на
общинска администрация.
Чл.4. (1) Управителят на приюта ежемесечно изпраща данните от регистъра по чл. 3,
ал. 1, т. 6, както и информация за броя кастрирани и осиновени кучета на Кмета на Община
Търговище.
Чл.5. (1) Приютът е отворен за посещения всеки делничен ден, без сряда, от 13:00 до
15:00 часа. В сряда посещенията са от 11:00 до 13:00 часа.
(2) Всяка втора и четвърта събота от месеца гражданите могат да посещават питомците
на приюта от 10:00 до 12:00 часа.
Чл.6. (1) Кметът на Община Търговище осъществява контрол по смисъла на чл.59,
ал.3, т.3 от Закона за защита на животните върху дейността на Общински приют за
безстопанствени кучета гр. Търговище пряко, както и чрез директора на ОП „Социални и
охранителни дейности“ гр. Търговище в изпълнение на разпоредбата на чл.43, ал.1 от Закона
за защита на животните.
Чл.7. (1) Директорът на ОП „Социални и охранителни дейности“ гр. Търговище:
1. назначава управител на приюта, който трябва да има висше образование;
2. сключва договор с ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване на
животните;
3. осигурява необходимия брой и вид служители;
4. осигурява свободен достъп на гражданите в приюта;
5. създава условия за обществен контрол;
6. осигуряват възможност за връзка с приюта.
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 - 3 преминават курс за обучение за защита на животните.
Чл.8. (1) Управителят на приюта:
1. отговаря за административното управление на приюта.
2. работи по изпълнението на програми и мерки на общинското ръководство за
овладяване популацията на безстопанствените животни.
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3. осъществява комуникация с граждани, организации и контролни органи при
изпълнение на своите задължения и съдейства в рамките на своите правомощия на други
органи и институции, изготвя графици за изпълнение на дейностите, при необходимост.
4. Организира залавянето и обработването (кастриране, ваксиниране и
обезпаразитяване) на безстопанствени кучета и връщането по местата им на залавяне, при
условие, че не са неизлечимо болни или с агресивно поведение.
5. предприема мерки при получаване на сигнали за изоставени животни;
6. ръководи настаняването и грижите за животните в приюта;
7. прилага програма за намиране на нови собственици на настанените в приюта
животни;
Чл.9. Ветеринарният лекар на Общински приют за безстопанствени кучета гр.
Търговище:
1. осъществява контрол върху екипите по отношение на използваните
ветеринарномедицински препарати и използваните методи за лов и контрол върху
служителите на приюта за спазване на необходимите изисквания при престоя на животните и
тяхното правилно хранене.
2. осъществява кастрация и лечение на животните при необходимост и ежедневно
следи за тяхното състояние.
3. води изискуемите регистри, досиета, дневници, отчети, а също така заявява и
съблюдава разходването на ветеринарномедицински препарати и храни.
4. контролира здравословното състояние и спазването на изискванията за защита на
животните;
5. изпълнява програмата на БАБХ за вземане на проби за лабораторно изследване на
заразни болести по животните и ги изпраща в лаборатория;
6.отразява резултатите от лабораторните изследвания и всички ветеринарномедицински
манипулации и лечения в амбулаторен дневник;
7. контролира извършването на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;
8. извършва лечебни и профилактични мероприятия, кастрация и маркиране на
животните;
9. регистрира кучетата съгласно чл. 174 от ЗВМД при осиновяване на куче;
10. съставя констативен протокол при смърт на животно, в който се посочват времето,
причината и/или диагнозата за смъртта;
11. 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.10. (1) Кучетата се настаняват в приюта 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.
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(4) Неизлечимо болни животни и такива, чието агресивно поведение представлява
опасност за живота и здравето на хората или животните, се подлагат на евтаназия, съгл. чл.
179 от ЗВМД и чл. 45 т. 8 от ЗЗЖ.
(5) Клинично здравите животни се настаняват в клетки, където престояват докато не
бъдат осиновени или върнати на местата, от където са взети.
Чл.11. (1) По време на престоя си в приюта животните получават достатъчно храна,
вода, пространство за движение и почивка.
(2) Основно измиване на клетките се прави веднъж дневно, сухо почистване се прави
през целия ден.
(3) Обща дезинфекция и общи профилактични мероприятия се извършват съобразно
указанията на ОДБХ.
Раздел II
ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ, ДОБРОВОЛЦИ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

И

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА

Чл.12. (1) Достъпът на граждани се осъществява в рамките на работното време, с
изключение на официалните празници.
(2) Посещенията на лица с цел осъществяване на обществен контрол съгласно чл. 57 и
чл. 58 от Закона за защита на животните, се осъществяват само след представяне на
пълномощно от юридическо лице с нестопанска цел, което е изпълнило изискванията за
регистрация, посочени в чл. 57 от същия закон.
(3) Посещенията на доброволци за подпомагане дейността в приюта се осъществяват
само, след одобрен график на посещението от управителя на приюта, като лицата го
уведомяват за целта на посещението и за извършваните действия.
Чл.13. Съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност приюта е
специфичен вид животновъден и здравен обект. С цел да не се нарушава нормалния работен
процес и технологичната дисциплина, посещенията се извършват от максимум до две лица
едновременно.
Чл.14. Когато целта на посещението е извършване на доброволчески труд за
подобряване условията в приюта, или за подобряване условията и отглеждането на кучетата,
същото може да се извършва в рамките на работното време, след съгласуване с управителя
на приюта. След разрешение от управителя, броят на доброволците и времето за посещение
се уточняват допълнително.
Чл.15. Доброволците могат да участват в:
1. образователни и информационни програми,
спасителни акции организирани от Община Търговище.

благотворителни,

дарителски,

2. хигиенизиране на района на приюта;
3. строително-ремонтни работи, направа и поправки на къщички, боядисване и други
подобни дейности;
4. облагородяване на района на приюта - засаждане на дръвчета и цветя, поддържане на
тревните площи;
5. разходки, къпане, ресане, подстригване, игри с кучетата;
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6. ако по време на разходка или игра доброволец забележи нещо необичайно в
поведението или в здравословното състояние на кучето, той задължително трябва да
информира ветеринарния лекар на приюта.
7. при влизане на територията на приюта доброволците, веднага се обръщат за
съдействие и уточняване на дейността си към управителя на приюта или определено от него
лице.
8. доброволците се запознават внимателно с правилника, преминават през инструктаж
и попълват декларация, че са запознати със спецификата и рисковете при работа с животни и
носят изцяло отговорността за дейността си.
9. Ако доброволците нямат навършени 18 години, представят декларация/разрешително
от родители/настойници за полагане на доброволен безвъзмезден труд в полза на приюта.
Чл.16. (1) В приюта не се разрешава влизане в къщите и дворчетата, без присъствието
на служител на приюта.
(2) Забранено е фотографирането и видеозаснемането на животни или обекти,
собственост на приюта, както и публикуването на този снимков материал, без изричното
писмено съгласие на управителя на Общински приют за безстопанствени кучета гр.
Търговище.
Чл.17. При нарушения на правилника, управителят на приюта има право да ограничи
достъпа на нарушителя до територията на приюта временно или постоянно.
Раздел III
ЗАЛАВЯНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ
Чл.18. (1) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия,
които гарантират здравето им и с минимално страдание. Безстопанствените и безнадзорни
кучета подлежат на залавяне от служителите на приюта.
(2) Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал. 1 се извършва със
специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.
(3) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са
преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните и да отговарят
на условията на чл. 42 от ЗЗЖ.
(4) Екипите за залавяне на безстопанствени животни се ръководят и контролират от
ветеринарен лекар.
(5) Ветеринарният лекар по ал.4 ръководи екипите за залавяне на животните и
осъществява контрол при приемане на заловените животни в приюта.
(6) При залавянето на кучето се поставя временен нашийник с идентификационен
номер.
(7) Животните се маркират, кастрират се и ако не са агресивни се предоставят за
осиновяване.
(8) Маркировката на кучетата е поставен от ветеринарен лекар микрочип.
Чл.19. (1) Прибирането на безстопанствени кучета на територията на община
Търговище се извършва ежедневно.
(2) Всички уловени безстопанствени кучета подлежат на маркировка.
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(3) При извършване на мероприятията по залавяне на безстопанствените кучета се води
дневник.
Чл.20. При смърт на куче по време на акция се съставя констативен протокол с точно
описание на обстоятелствата, довели до леталния край. Протокола се подписва от двама
служители на екипа.
Чл.21. Кучетата, настанени в приюта, се обезпаразитяват външно и вътрешно,
кастрират се и се ваксинират против бяс.
Чл.22. Приюта разработва и прилага система за информиране на гражданите за
животните, които се предлагат за отглеждане, в т. ч. в интернет страница и публикации в
медиите.
Чл.23. Не се допуска връщането на кучетата в дворове на детски ясли и градини,
училища, болници и в близост до открити площадки за игра, паркове и райони, в които
играят деца и главни пътища от републиканската пътна мрежа.
Раздел IV
ХРАНЕНЕ НА КУЧЕТАТА ПО ТЕГЛО И ВЪЗРАСТ
Чл.24. (1) Кучета до 6 месеца се хранят два пъти на ден, като едното хранене е на
гранули с месна основа, другото смесено.
(2) кучета до 1 година
а) Дажбата може да бъде хляб, гранулирана или консервирана кучешка храна;
б) Хранят се два пъти дневно;
Тегло в килограми

Количество храна в грамове

От 6-10 кг.

260 гр.

От 10-18 кг.

340 гр.

От 18-27 кг.

480 гр.

(3) Кучета над 1 година
а) Хранят се 1 път на ден;
б) Дажбата може да бъде хляб, суха или консервирана кучешка храна;
Чл.25. (1) Храненето се извършва в купички с вместимост от 2 и 3 литра, според
възрастта на кучето;
(2) Поенето се извършва в купички с вместимост от 2 и 3 литра;
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Раздел V
МEРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ
Чл.26. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ се извършват с цел намаляване
числеността на преносители, причинители и вредни организми до степен, безопасна за
здравето на човека.
Чл.27. (1) Дезинфекция е метод за обезвреждане на вредните микроорганизми във
външната среда.
(2) Дезинсекция е метод за унищожаване на вредните членестоноги-паразити и
преносители на инфекциозни болести по хората и животните.
(3) Дератизация е метод за унищожаване на гризачи.
(4) Дезакаризация е метод за унищожаване на кърлежи.
Чл.28. (1) Всички помещения на приюта се почистват ежедневно.
(2) Дезинфекция на помещенията за настаняване и на клетките се извършва всеки път,
когато се освобождават или на всеки седми ден.
(3) Карантинното помещение се дезинфекцира след напускането на всяко животно.
(4) Всички съдове, използвани за хранене и поене на кучетата се почистват ежедневно.
(5) Извършва се редовен контрол за наличие на вредители-бълхи, кърлежи, мухи,
комари и гризачи. Дезинсекцията и дезакаризацията се извършват съобразно биологичния
цикъл на вредителите- през 14 дни през активния период пролет и есен и по преценка на
ветеринарния лекар.
Раздел VI
ОСИНОВЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНО КУЧЕ
Чл.29. (1) Животните, настанени в приюта се предоставят безвъзмездно за осиновяване.
Желаещите да осиновят куче се обръщат към управителя на приюта за информация и
сведения относно настанените и подходящи за осиновяване кучета.
(2) Преди да даде куче за осиновяване, управителя или упълномощен от него служител
може да провери дали кандидатът отговаря на условията и дали данните, които е
предоставил, отговарят на истината, като направи посещение на обекта или дома, в който ще
бъде настанено кучето.
(3) В случаите когато има повече от един желаещ да осинови определено куче, приютът
го дава на този, който разполага с най-добри условия за отглеждане.
(4) Преценката се прави на базата на наличие на предишен опит с животни, на
желаещия да го осинови, познания и условия на живот.
Чл.30. (1) При осиновяване на куче от приюта, Община Търговище поема разходите за
поставяне на чип и издаване на ветеринарномедицински паспорт по реда на ЗВМД.
(2) Придобитите от приюта животни са кастрирани, като собствениците им са
освободени от заплащане на ежегодно определената годишна такса, съгласно Закона за
местните данъци и такси.
Чл.31. (1) Лицата, пожелали да осиновят куче, могат да го направят след оформяне на
съответните документи, в които се записват името и адреса на осиновителя, и данните на
кучето.
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(2) Осиновителят подписва декларация, с която се задължава да полага грижи за
кучето, да не го изоставя, да осигури на животното необходимата площ за отглеждане, да го
регистрира в общината и при промяна на адреса да уведоми писмено управителя на приюта.
(3) Гражданите могат да отглеждат временно в дома си кучета от приюта, включени в
осиновителни програми с цел социализация и обучение в хигиенни навици. Същите
подписват договор с управителя на приюта като приемни стопани.
(4) Кметът на общината или упълномощени от него лица, могат да извършват проверки
относно спазване на обстоятелствата по ал.2.
Раздел VII
ИЗГУБЕН ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ
Чл.32. (1) При намиране на изгубен домашен любимец от служители на приюта,
управителят на приюта уведомява собственика за местонахождението на кучето му.
(2) Собственикът на животното представя ветеринарномедицински паспорт или друг
документ за собственост и подписва декларация, че го е получил.
(3) Собственикът на животното трябва предварително да заплати разходите по
настаняването и престоя на животното според актуалния ценоразпис на приюта.
(4) Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на уведомлението по ал.1,
собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит, кучето се предоставя на нов
собственик.
Чл.33. (1) В случай, че собственикът не желае да получи кучето си обратно, след
заплащане на разходите за настаняването и престоя, той подписва протокол за предоставяне
на собствено куче, в който декларира, че се отказва от кучето и го предоставя безвъзмездно
на приюта.
(2) Оставените по реда на ал. 1 кучета се кастрират, ваксинират и обезпаразитяват и се
предлагат за осиновяване.
Раздел VIII
OРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ
Чл.34. Организации за защита на животните /ОЗЖ/ могат да съдействат на приюта
като:
1. съдействат за медийното отразяване на дейностите;
2. могат да набират финансови средства;
3. организират и провеждат задомителни кампании.
Чл.35. (1) Обществен контрол за прилагането на закона осъществяват упълномощени
представители на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните.
(2) Лицата по ал.1, представят пълномощно на управителя на приюта, което се
съхранява в приюта, като доказателство за извършен правомерен контрол.
(3) Лица, които не представят пълномощно не се допускат за извършване на обществен
контрол, те могат да бъдат допуснати единствено в качеството на посетители на приюта.
(4) При извършване на обществения контрол лицата имат право да:
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1. получават от компетентните органи, пълна информация относно спазването на
изискванията за защита на животните;
2. вземат участие в подготовката на решенията на компетентните органи по въпроси,
свързани със защита на животните, както и да съдействат за тяхното изпълнение;
3. сезират компетентните органи с искане за извършване на проверки, относно спазване
изискванията за защита на животните, както и да получават информация за резултата от тях;
4. получават съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи и
другите органи на изпълнителната власт за предотвратяване на жестокост към животните;
5. участват в извършването на проверки по чл. 170 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и в проверките и мероприятията на органите,
осъществяващи държавен контрол по реда на ЗВМД.
Раздел IX
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕВТАНАЗИЯ
Чл.36. (1) Ветеринарният лекар на приюта 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.
(2) "Трето лице" по смисъла на ал.1 е представител на неправителствена организация за
защита на животните, регистрирана на територията на Община Търговище, а когато няма
регистрирана такава организация - служител от приюта, който отговаря за защитата и
хуманното отношение към животните. § 1, т.20 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЖ.
(3) Преди извършването на евтаназия, управителят на приюта изпраща писмена покана
за присъствие при извършване на евтаназия до неправителствените организации за защита на
животните, регистрирани на територията на Община Търговище.
(4) при отказ или неявяване на представители на тези организации, протокола за
извършена евтаназия се подписва от служител от приюта, определен от управителя на
приюта.
(5) да присъстват при извършване на евтаназия се допускат единствено лица,
представили пълномощно от неправителствена организация за защита на животните на
основание чл. 57 от ЗЗЖ.
(6) лица, които не отговарят на изискванията на ал.3 и ал.5 не се допускат.
Чл.37. (1) Евтаназия на животни се извършва от ветеринарния лекар на приюта, който
упражнява ветеринарномедицинска практика, с лицензиран ВМП.
(2) При евтаназия ветеринарният лекар вписва в амбулаторния дневник причините за
извършването й и използвания ВМП.
(3) Евтаназия се допуска при:
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. животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на
хората или животните.
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(4) в случаите на ал.3, т.3 в приюта се сформира комисия, която извършва анализ на
поведението на кучето.
(5) Комисията по ал.4 изготвя индивидуален протокол, който потвърждава или
отхвърля агресивното поведение на кучето, след което се процедира, съгласно изискванията
на ЗВМД и ЗЗЖ.
Чл.38. (1) Евтаназията се извършва от ветеринарния лекар на приюта при условията на
чл.179, ал.3, т.1, 2 и 4 от ЗВМД, след поставяне на диагноза при клиничен преглед и
изследвания.
(2) Подготовката и провеждането на евтаназия се организира по начин, който намалява
до минимум стреса на животното.
(3) Евтаназията се провежда в отделно помещение, което не позволява на останалите
животни да наблюдават извършването й.
(4) Евтаназията се извършва с продукти, които предизвикват пълна загуба на съзнание
и чувствителност към болка, последвана от сигурна смърт.
(5) След извършването на евтаназия ветеринарният лекар констатира настъпването на
смъртта.
(6) Забранява се при евтаназия самостоятелно да се прилагат ветеринарномедицински
препарати, които парализират мускулите без да предизвикват загуба на чувствителност към
болка и ветеринарномедицински препарати, които не водят до загуба на чувствителност.
(7) Труповете на животните от приюта се съхраняват в хладилни камери и се предават
на екарисажния автомобил, след съставяне на приемателно-предавателен протокол, както и
съгласно изискванията на чл.272 от ЗВМД.

Утвърждавам: /П/
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

Утвърждавам: /П/
Д-Р АНЕЛИЯ ЦОНЕВА
Директор на ОДБХ– гр.Търговище
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