
 

                                                                                                                      

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ГРАД НЕДЕЛИНО 
 

 
 

 

ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 
 

Приета с Решение № 281 по Протокол № 31 от 29.12.2021г. 

на Общински съвет – Неделино 



СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 

 

ІІІ. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ 

 

ІV АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА 

 

V. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

VІ. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

VII. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

 

VIII. СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

IX. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинската програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Неделино е изготвена в 

изпълнение на чл.40 ал. 3 от Закона за защита на животните и съгласно 

разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност по 

отношение на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно 

намаляване на тяхната популация, както и Наредба №4/01.02.2021 г. за прилагане на 

Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България. 

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания 

поставени на България и останалите страни членки от Европейския съюз по отношение 

на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета в населените 

места. 

 

 

ІІ ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМА 

 

1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Целта на тази програма е намаляване на популацията на безстопанствените кучета, чрез 

прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, 

природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени 

в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. 

Формиране на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено на базата на анализ 

на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга 

страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на 

Република България и са съобразени с комплексните мерки, определени от Световната 

здравна организация:строг контрол върху търговията и размножаването на домашните 

кучета, 

кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които се поемат за обгрижване 

от страна на граждани, организации и общини. 

 

2. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

•Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на 

явлението „безстопанствени кучета“; 

•Идентификация, регистрация и въвеждане на данни за кучетата на 

територията на общината в Интегрираната информационна система на 

БАБХ 

•Масова кастрация на безстопанствените кучета 

• Контрол върху отглеждането на домашни кучета; 

• Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни 

заболявания, които касаят хора и животни; 

• Повишаване чистотата на градската среда; 

• Изготвяне и провеждане на образователни кампании сред гражданите, 

съгласно чл.2 от Закона за защита на животните 

 

ІІІ НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ 

- Закон за защита на животните; 



- Закон за ветеринарномедицинската дейност; 

-Становище на Световната здравна организация; 

- Европейска конвенция за защита на животните; 

- Международна практика 

 

ІV АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА 

1. Описание на проблема 

 

Големият брой безстопанствени кучета води до: 

-пренасяне на болести, опасни за човека: бяс, ехинококоза, бруцелоза, 

микроспория, демодекоза и др.; 

-по голям брой случаи на ухапвания на хора от кучета- много хора се 

страхуват от кучета. 

 

2. Причини за възникване на проблема: 

- липса на контрол върху популацията на домашни кучета; 

- неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с 

комплексния характер на проблема; 

- временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и 

др., след което биват изоставяни; 

-липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, 

от които се нуждаят –собствениците не са подготвени за проблемите, 

съпровождащи отглеждането на кучета, в резултат на което при 

възникнали трудности може да ги изоставят. 

-липса на финансов ресурс за решаване на проблема 

 

3. Популация на безстопанствените кучета. 

Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти 

годишно средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени 

домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на 

безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки, броят им 

нараства докато достигне определен максимум. Този максимум се нарича 

“носещ капацитет на средата” и зависи от условията на средата – 

количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на  

„носещия капацитет на средата” раждаемостта и смъртността на 

безстопанствените кучета се изравняват, което означава че броят им не се 

увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на 

безстопанствените кучета ще се предизвика освобождаване на ниши, които 

за кратък период ще бъдат заети от други кучета – новородени или 

мигриращи. Т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на 

безстопанствените кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и 

възстановяване – един цикличен и непрестанен процес. 

 

4. Анализ на обстановката в населените места в Община Неделино 

За съжаление проблема с безстопанствените кучета нараства с всеки 

изминал ден. 

Никой не знае колко на брой са те, нито къде числеността им е най -висока. 

Затова получаване на реална информация за състоянието и динамиката на 

популацията на безстопанствените кучета ще позволи да се предприемат 



адекватни и ефективни мерки за решаване на проблема. Преброяването започва с 

уведомление от Министъра на земеделието, храните и горите до Кметовете на общини 

със заложен в него срок. 

След получаване на уведомлението, Кмета на общината издава Заповед за извършване 

на преброяването, което се извършва от представители на общината, организации за 

защита на животните или от други юридически лица и физически лица с опит в 

областта на статистиката или ветеринарната медицина, при спазване на принципа за 

липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.  

Преброяването се извършва веднъж на две години в периода март-юни или септември-

ноември. При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място 

без видимо присъствие на собственик, като се отчита приблизителна възраст, пол , 

видимо здравословно състояние и наличието или липсата на маркировка за извършена 

кастрация. След извършване на преброяването се съставя протокол, който се изпраща в 

БАБХ, която изготвя доклад за броя на кучетата. 

Изпълнението на програмата ще продължава докато броят на кучетата от 

улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението 

”безстопанствени кучета”. 

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху 

кучешката популация е: 

 прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и 

трайна маркировка на неагресивни безстопанствените кучета и връщането 

им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор; 

 регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от 

кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им 

и предотвратяване на евентуалното им изоставяне. 

 

V. МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка 

и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета; 

2. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени 

кучета; 

3. Задомяване на безстопанствени кучета; 

4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета; 

5. Регистрация на домашните кучета; 

6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета; 

7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета; 

8. Кампании за подобряване чистотата на градската среда. 

 

 

VІ. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ 

НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА:  

 

Мярка I  

Преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината  

1. За прилагане на Националната програма се извършва преброяване на 

безстопанствените кучета на територията на съответната община. 

2. В срок до 20 януари на съответната календарна година министърът на земеделието, 

храните и горите изпраща уведомление до кметовете на общини за започване 



преброяването на безстопанствените кучета на територията на страната. В 

уведомлението се определя срок за провеждане на преброяването. 

3. Уведомлението се публикува на интернет страницата на Министерството на 

земеделието, храните и горите (МЗХГ) и на Националното сдружение на общините в 

Република България.  

4. Кметът на общината или определено от него длъжностно лице организира и 

контролира преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината.  

5. Преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита 

на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на 

статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на 

конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.  

6. В преброяването не се допускат да участват лица, извършващи кастрация и 

обработка на кучетата по Националната програма на територията на съответната 

община.  

7. Лицата определени за извършване на преброяването, се обявяват на интернет 

страницата на общината.  

8. Преброяването се извършва по методика, одобрена от кмета на общината, като може 

да се използва примерната методика за преброяване на безстопанствените кучета на 

територията на Република Българи съгласно Националната програма.  

9. При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без 

видимо присъствие на собственик и се отчитат приблизителната възраст, пол, видимо 

здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена 

кастрация.  

10. В срок от 20 работни дни след приключване на преброяването се съставя общ 

протокол за безстопанствените кучета на територията на общината, който включва:  

- използвана методика; 

- име/наименование на лицата, извършили преброяването;  

- данни за разпределение на кучетата по населени места/квартали; 

- данни за общия брой на кучетата с характеристики;  

- Протоколът от преброяването се одобрява от кмета на общината и се публикува на 

интернет страницата на общината. 

11. До 1 март на годината, следваща преброяването, протоколът се изпраща в 

съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), която обобщава 

данните от протоколите на всички общини на територията на областта и изпраща 

информацията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в 3-дневен 

срок от изготвянето й. 

12. В срок до 30 работни дни от получаване на информацията от всички ОДБХ в БАБХ 

се изготвя обобщен доклад, който се публикува на интернет страницата на агенцията и 

се изпраща в МЗХГ. 

13. Преброяването на безстопанствените кучета се извършва в периода март - юни или 

септември – ноември и се извършва веднъж на всеки две години до приключване 

изпълнението на Националната програма. 

 

Мярка II  

 Овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез масова 

кастрация 

1. Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица, в сътрудничество 

с организации за защита на животните подготвят и провеждат изпълнението на 



дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и 

връщане по места на обработените безстопанствени кучета.  

2. За тези дейности, на интернет страницата на съответната община се публикува 

обявление с информация и възможност за заявяване на участие в извършването им.  

3. Залавянето и връщането по места на обработените безстопанствени кучета се 

извършват от екипи или доброволци по начин и при условия, които гарантират 

опазване здравето на животните и причиняване на минимално страдание. 

4. В екипите се включват лица, които са преминали курс по защита и хуманно 

отношение към животните с издадено удостоверение за преминатото обучение. Всеки 

екип се ръководи и контролира от ветеринарен лекар. 

5. Всяка община осигурява екип/и за залавяне, които координират действията си с 

доброволците по места. 

6. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно: 

 - годишен график, одобрен от кмета на общината, който включва: районите и местата 

за залавяне на безстопанствените кучета; срок за извършване на залавянето в 

съответния район/място; списък на лицензираните превозни средства, използвани за 

транспортиране на заловените кучета; списък на ветеринарномедицински амбулатории, 

в които ще се извършват кастрациите и следоперативният престой; залавянето се 

извършва и въз основа на сигнал, подаден до общината; ветеринарномедицинските 

дейности по Националната програма и общинската програма включват:  

1. кастрация;  

2. маркиране;  

3. външно и вътрешно обезпаразитяване (включително за ехинококоза);  

4. ваксинация срещу бяс;  

5. издаване на паспорт.  

7. За извършване на ветеринарномедицинските дейности екипите и доброволците 

предоставят заловените безстопанствени кучета на ветеринарномедицинските 

заведения, които имат сключен договор с кмета на общината за изпълнение на 

дейностите по общинската програма с:  

1. приемно-предавателен протокол съгласно Приложение № 1, когато се предоставят от 

екип по залавяне;  

2. информационен талон № 1 за залавяне, приемане и връщане на безстопанствените 

кучета съгласно приложение № 2, когато се предоставят от доброволец.  

 8. Документите се издават в три екземпляра - един за екипа/доброволците, един за 

ветеринарномедицинското заведение и един за съответната община, с вписани данни за 

заловените безстопанствени кучета. 

9. Представителят на ветеринарномедицинското заведение предприема незабавни 

мерки за установяване на данни за наличие или липса на регистрация на кучето. 

1.0 В случай на налична регистрация на кучето управителят уведомява собственика му. 

При невъзможност на собственика на кучето да се яви в същия ден кучето се 

транспортира до най-близкия приют за безстопанствени кучета. При неявяване на 

собственика в 7-дневен срок от уведомлението кучето се кастрира, маркира, 

обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и се предоставя на нов собственик. 

Неосиновените кучета с установена регистрация се връщат по местата на залавянето 

им. 

11. Представителят на ветеринарномедицинското заведение вписва кучетата в 

интегрираната информационна система на БАБХ - ВетИС, а ветеринарният лекар, 

извършил ветеринарномедицинските манипулации, ги отразява с подпис и печат в 

паспортите.  



12. Ветеринарномедицинските заведения разполагат с подходящи помещения за 

осигуряване на следоперативен престой, съобразени с физиологичните и 

поведенческите нужди на съответния вид животни съгласно нормативните изисквания 

за хуманно отношение към животните.  

13. На заловените и обработени кучета се осигурява престой във 

ветеринарномедицинско заведение най-малко 24 часа за следоперативно 

възстановяване.  

14. Кучетата се изписват от ветеринарномедицинското заведение за връщане по места, 

след преглед от ветеринарен лекар.  

15. Ветеринарните лекари удостоверяват извършените ветеринарномедицински 

дейности чрез: 1. вписването им в амбулаторен дневник по образец, одобрен от 

изпълнителния директор на БАБХ, с данни за всяко куче. Попълване на 

информационен талон № 2 за извършване на ветеринарномедицински дейности на 

безстопанствено куче, съгласно приложение № 3.  

16. До 15-то число на всеки месец ветеринарните лекари представят на кмета на 

общината копия от документите изготвени през предходния месец.  

17. След извършване на ветеринарномедицинските дейности и преценка на 

продължителността на следоперативния престой от ветеринарния лекар, извършил 

кастрацията на кучетата, същите се връщат на местата на тяхното залавяне.  

18. Не се допуска връщане на кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, 

болници и в близост до площадки за игра на деца, съгласно чл. 48 от Закона за защита 

на животните.  

19. В случаите на чл. 48 от Закона за защита на животните или при болни и нуждаещи 

се от продължително лечение кучета същите се настаняват във временни приюти.  

20. Представителят на ветеринарномедицинските заведения представят в съответната 

ОДБХ списък с идентификационните номера на кастрираните, обезпаразитените, 

ваксинираните, идентифицирани и въведени във ВетИС безстопанствени кучета в срок 

до 15 декември на текущата година. След проверка във ВетИС за съответствие на 

данните със списъка ОДБХ изготвя справка за идентифицирани и въведени във ВетИС 

безстопанствени кучета и заедно със списъка я предоставя на съответната община. 

21. При установени несъответствия на данните списъците се връщат на представителя 

на ветеринарномедицинското заведение за тяхното отстраняване.  

22. Граждани и организации за защита на животните могат да заявят писмено в 

съответната община желанието си за поемане на грижите за върнатите по места кучета.  

23. Гражданите и организациите са длъжни да:  

1. подпишат декларации по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните;  

2. обезпаразитяват на всеки три месеца и реваксинират срещу бяс, веднъж годишно, 

върнатите по места кучета и да съхраняват паспортите им;  

3. спазват изискванията по чл. 50 от Закона за защита на животните. 

24. При сигнал за агресивно поведение на куче се извършва проверка от общината с 

участието на регистрирани/официални ветеринарни лекари, като могат да участват и 

представители на организации за защита на животните. 

25. При липса на граждани и организации, заявили желание за грижи за 

безстопанствените кучета, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на 

общината. 

 

Мярка III  

Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета. 

Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал.3 ,т.1,2 и 4 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 51 от ЗЗЖ.  



 

Мярка IV 

 Задомяване на безстопанствени кучета. Извършване на разяснителни кампании сред 

населението, училището в Община Неделино и неправителствени организации за 

намиране на дом за част от уличните кучета и предпазване от насилие на улицата.  

 

 

Мярка V  

Създаване на организация за регистрация на домашни кучета - Регистрацията на 

домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност:  

/1/ Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на 

ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на 

паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване;  

/2/ При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче 

над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар;  

/3/ При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, 

отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна 

система на БАБХ;  

/4/ Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския 

паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община; 

 /5/ Собствениците на кучета заплащат годишна такса съгласно Закона за местните 

данъци и такси в общината, на чиято територия е постоянният му адрес. Таксата се 

определя с Решение на Общински съвет; 

 /6/ Освобождават се от такса собствениците на: - кучета на лица с увреждания; -

служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; -кучета, използвани за 

опитни цели; -кучета, използвани от Българския червен кръст; -кастрирани кучета; -

кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се 

отглеждат в регистриран животновъден обект  

 

5.Главен експерт „Земеделие и екология” в Общината поддържа регистър на 

домашните кучета. 

 

VII. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

 

             1. МЕСТНА ВЛАСТ 

             1.1.  Общинският съвет приема, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ, общинска 

програма, която е в съответствие с националната, както и план за действие за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета в общината. 

 

            2.2.Общинска администрация 

 

• Поддържане на електронен регистър на кучетата – домашни и 

безстопанствени.  

• Популяризиране на дейността по програмата. 

• Приема сигнали и жалби на граждани и организации.  

• Събиране на местната такса за притежаване на домашно куче; 

осигуряване на сигурен механизъм за разходване на средствата, събрани 

от „такса за притежаване на куче” само и единствено за мероприятия, 



свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета, т.е. за 

дейностите заложени в настоящата програма.  

• Контрол върху собствениците на домашни кучета.  

• Съвместна работа с практикуващи ветеринарни лекари, доброволци, 

граждански сдружения и организации за защита на животните.  

 

 2.ВЕТЕРИНАРНИТЕ ВЛАСТИ  

Организации за защита на животните - съдействат при изготвянето на Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Неделино, съгласно чл.40 б от ЗЗЖ. Участват в разрешаването на проблемите, 

потвърдени от проверките на постъпилите сигнали; организират и провеждат 

задомителни кампании. 

 

 

VIII. СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Общинския бюджет , съгласно чл. 40, ал. 1 

2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД и чл. 116 от ЗМДТ 

3. Дарения 

4. Финансиране на дейности по Програмата. 

 

IX. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА 

Очаквани резултати от осъществяването на програмата: 

1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на 

мерките по програмата и обработването на безстопанствените 

кучета: 

1.1. Повишаване на безопасността на гражданите 

1.2. Регистрация, събираемост на таксите за домашни кучета и 

стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на 

проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към 

улицата. 

1.3. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета. 

1.4. Намаляване на социалното напрежение. 

1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни. 

 

2. Количествени подобрения. 

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до 

цялостното им изтегляне в приюти. 

2.2. Увеличаване броя на регистрираните домашни кучета; 

2.3. Повишаване на постъпленията от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД ; 

2.4.Преброяване популацията на безстопанствените кучета. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Настоящата програма се приема на основание чл. 21, ал. 12 от ЗМСМА и 

във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЗЖ. 

Приета с  Решение № 281 по Протокол № 31 от 29.12.2021г. на Общински съвет – 

Неделино. 

 

 
Приложение 1 

 



Приемно-предавателен протокол № ......... 

1. Залавяне на безстопанствено куче. 

1.1. Имена на лицата от екипа, заловили кучето: 

………………………………………….......................................................................................

... 

(собствено и фамилно име) 

1.2. Адрес за кореспонденция, телефон и e-mail за връзка с екипа: 

………….......................…………..............................................................................................

…. 

………………..…...…………..................................................……………………………........

... 

1.3. Адрес на залавяне: 

…………………………………...…………………………………............................................

.... 

(район, квартал, улица) 

1.4. Час на залавяне: …......................………………… 

1.5. Дата на залавяне: …………………........................ 

1.6. Транспорт до ветеринарномедицинското заведение за обработка (вид и № на МПС) 

………………………....…………………......................................……………………………

….. 

1.7. Адрес на ветеринарномедицинското заведение: 

…………..…………..……………....………………...............................................................…

…. 

1.8. Данни за заловеното куче: 

- външни характерни белези: ……………………................…… 

- големина: ……………………………………………………….. 

- номер на временен нашийник: ………………...............……… 

- номер на транспондер (чип), татуировка 

(в случай че има такива): …...............………..............…..……... 

Подписи на членовете на екипа: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… Дата и час: ...................... 

2. Прием на кучето (попълва се от ветеринарния лекар) 

2.1. Ветеринарномедицинско заведение: 

……………………………………………………………………..................…………………

… 

2.2. Адрес: 

…………………………………………………............................................……….. 

2.3. Ветеринарен лекар, приел кучето: 

………....................................................................…... 

………………..…...…………...…………………......................................……………….........

.. 

2.4. Статус на животното: 

……………………..............................................................……...... 

………………..…...…………...…………………......................................……………….........

.. 

2.5. Пол: .……………………… 

Дата: ……………………. 

Име, подпис и печат на ветеринарния лекар: 



………………...….…................................................……………………...................................

.. 

Имена и подписи на членовете на екипа: 

…………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………................ 

…………………………………………………..............................……………………………

… 

(район, квартал, улица) 

3.2. Връщане в общински/частен приют (при необходимост от по-дълъг престой) 

Адрес на приюта: 

……….....................................................……………………………………. 

……………………………….................................……………………………………………

…. 

Имена и подписи на членовете на екипа: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… Дата: .............………. г. 
 

 

Приложение 2 

 

Информационен талон № 1 за залавяне, приемане и връщане на безстопанствени 

кучета № ......... 

1. Залавяне на безстопанствено куче (попълва се от лицето, заловило кучето). 

1.1. Име на лицето, заловило кучето: 

……………...………………………..….................................................... 

(собствено и фамилно име) 

1.2. Адрес за кореспонденция: 

……………………………………..………....................………………………………………

…… 

…………… 

1.3. Телефон за връзка и e-mailна лицето: 

…...……………..…...…………...…..........................……………. 

1.4. Адрес на залавяне: 

…………………………………...…………………………………....…………………………

…… 

…………… 

(район, квартал, улица) 

1.5. Час на залавяне: ……………………....................... 

1.6. Дата на залавяне: …………………....................... 

1.7. Транспорт до ветеринарномедицинското заведение за обработка (вид и № на МПС): 

………………………..............................................................…………………………………

…… 

…………... 

1.8. Адрес на ветеринарномедицинското заведение: 

…………..……........……..……………....……………………………………………………

…… 

……………. 

(район, квартал, улица) 

Подпис на доброволеца: 

……......………………….. 



Дата и час: ............................................ 

2. Прием на кучето (попълва се от ветеринарния лекар). 

2.1. Ветеринарномедицинско заведение: 

………………………………………............................................……………………………

…… 

……………. 

……………..…………………......................................................…………...............................

.... 

.………... 

2.4. Статус на животното: 

……………………………………….........................……………………………......................

........ 

................ 

2.5. Пол: ....……………………………......……………….. 

2.6. Данни за обработеното куче: 

- външни характерни белези: ………………...…………. 

- големина: ……………………………………….……..... 

- номер на временен нашийник: ………………...……… 

- номер на транспондер (чип), татуировка 

(в случай че има такива): …………………...............…... 

Дата: 

…………………………… 

Име, подпис и печат на ветеринарния лекар: 

…………………..................................................................….……................................………

…… 

……. 

Име и подпис на доброволеца: 

………………...................................………..………………………….. 

Желая да осигуря 24 часа 

престой на кучето: Да Не 

Доброволец: 

3. Връщане на обработеното куче на място на залавяне (попълва се от лицето, което 

връща 

кучето). 

3.1. Адрес на връщане на кучето: 

………....................................................................................………… 

……………………………………………..............................................………………………

…… 

……… 

(район, квартал, улица) 

3.2. Връщане в общински/частен приют (при необходимост от по-дълъг престой) 

Адрес на приюта: 

……………………………………………....……………………………………………… 

(район, квартал, улица) 

3.3. Име на лицето, върнало кучето: 

………………………………................................................................ 

3.4. Телефон за връзка и e-mailна лицето: 

……………………………………….......................................... 

Дата: …………………. г. Подпис: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Информационен талон № 2 

за извършване на ветеринарномедицински дейности на безстопанствено куче № 

.............. 

1. Баркод с номер на електронния чип (тук се залепва единият екземпляр от баркода на 

електронния чип): 

………..………..........................………................................................................................…

……... 

2. Номер на ветеринарномедицински паспорт на кучето: 

………..………..........................………................................................................................…

……... 

3. Ветеринарномедицински дейности по дати: 

……………………………………………...……………………....................…………….…

…… 

… 

………………………………………………………….......................................………………

…… 

. 

………………………………………………………….......................................………………

…… 

. 

………………………………………………………….......................................………………

…… 

. 

4. Здравен статус на животното след извършване на дейностите: 

…………………………………………………………….....…………………………………

…… 

… 

………………………………………………………….......................................………………

…… 

. 

5. Здравен статус при изписване на животното: 

………………………………………………………………………………………..…………

…… 

… 

………………………………………………………………………….......................................

..… 

…. 

6. Име и адрес на лицето (доброволеца), на когото е предоставено кучето: 

.........……………..........................................................................................................................

...... 

… 



Дата: …………………. г. Подпис и печат 

 

 

 

 

 


