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Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т  И  П Ъ Р В О  Н А Р О Д Н О  

С Ъ Б Р А Н И Е  
 

Проект! 
 
 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА 
ЖИВОТНИТЕ 

 
 (Обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм. и доп., бр. 80 от 2009 г. и бр. 8 и 92 от 2011 г.) 

 
 
§ 1. В чл. 16  се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 5 след думата „собственика” се поставя точка и текстът до края се 

заличава. 
2. В ал. 6: 
а) в текста преди т. 1 след  думите „приюта, то”  се добавя „се оставя в 

приюта или”;  
б) в т. 4. накрая се поставя запетая и се добавя „за настаняване в 

стопанисвани от тях приюти”. 
 
§ 2. В чл. 35, ал. 4 думата „ловни” и запетаята след нея се заличават. 
 
§ 3. В чл. 36, ал. 1 накрая се добавя „след идентификация с електронен 

микрочип и регистрация в информационната система на БАБХ”. 
 
§ 4. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) Министерството на земеделието и храните разработва Национална 

програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията 
на страната. Общинските съвети приемат програми за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им.”.  

2. В ал. 2 след думата „ежегодно” се добавя „в срок до 31 март на 
следващата година”. 

3. В ал. 3 след думата „ежегодно” се добавя „в срок до 31 май на следващата 
година” . 

4. В ал. 5 думата „програмите” се заменя с „общинските програми”. 
 
§ 5. В чл. 42, ал. 4 думата „ръководят” се заменя с „инструктират”.  
 



§ 6. В чл. 43, ал. 1, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “съгласно 
правилник за вътрешния ред, съгласуван със съответната ОДБХ, на чиято 
територия се намира приютът”.  

 
§ 7. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 след думата „обезпаразитяват” се поставя запетая и думите „и 

ваксинират срещу бяс” се заменят с  „ваксинират се срещу бяс и се идентифицират 
с микрочип и друга видима маркировка”. 

2. В ал. 2 след думата „компаньони” се добавя „разполагат с необходимата 
за отглеждането им площ и условия, съгласно чл. 34,”  

3. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2, се настаняват в приюти, 

определени от съответния общински съвет, или се връщат по местата, от които са 
взети.” 

4. В ал. 4 думите „Временните приюти” се заменят с „Приютите” и думите 
„да се намират извън границите на съответното населено място,” се заличават.  

5. Алинея 5 се изменя така: 
„(5) Организацията на работата на приютите по ал. 3 се определя с 

правилник за вътрешния ред, утвърден от кмета на общината и съгласуван със 
съответната ОДБХ, на чиято територия се намира приютът. Условията на 
отглеждане кучетата се контролират от БАБХ и се наблюдават от организациите за 
защита на животните.” 

6. Алинея 6 се изменя така: 
“ (6) Маркировката на кучетата по ал. 1 е електронен чип и V-образна или 

друга видима ушна маркировка за изясняване статуса на животните, относно 
извършена кастрация”. 

7. Алинея 7 се изменя така: 
“(7) Управителят на приюта или упълномощени от него лица вписват 

данните на кучетата в регистър и в информационната система на БАБХ и издава 
ветеринарномедицински паспорт.” 

8. В ал. 8 думите „изпраща данните” се заменят с „ежемесечно предоставя 
справка”.  

 
§ 8. Член 49 се изменя така:  
„Чл. 49. Кметовете на общини организират дейностите по периодично 

обезпаразитяване и реваксиниране срещу бяс на кучетата по чл. 47, ал. 3.”  
 
§ 9. Член 50 се отменя.  
 
§ 10. В Чл. 51 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Досегашният текст става ал. 1, в него накрая се поставя запетая и се 

добавя „вписана в протокола по чл. 45, т. 8, подписан с мнозинство”.  
2. Създава се ал. 2:  
„(2) Изпълнението на условията на чл. 179, ал. 3, т. 4 на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност се установява на основата на единна методика, 
разработена от Българската агенция по безопасност на храните.”.  



 
§ 11.  В чл.  54 т. 4 се отменя. 
 
§ 12. В чл. 60, ал. 2 след думата „обектите” се добавя „ за осъществяване на 

контрола по ал.1 от контролните органи”. 
 
§ 13. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 3: 
 „(3) В случаите по чл. 7, ал. 2, т. 10 отнасящи се за кучета-компаньони, 

тяхното поколение и за кучета, придобити по реда на чл. 47, ал. 2, се налага глоба 
от 1000 до 1500 лв.”. 

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно 4 и 5. 
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1 и 4” се заменят с „ал. 1 

и 5”. 
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1 и 4” се заменят с „ал. 1 

и 5”. 
 
§ 14. В чл. 75 думите „ал. 5” се заменят с „ал. 6”. 
 
§ 15. В Допълнителната разпоредба в § 1, т.  20  след думите „на животните” 

се добавя „с професионална компетентност в областта на 
ветеринарномедицинската дейност, зоологията, кинологията или етологията”. 

 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 16. В тримесечен срок  от влизането в сила на този закон  Министерството 
на земеделието и храните разработва Национална програма за овладяване на 
популацията на безстопанствени кучета на територията на страната по чл. 40, ал. 1 
и я внася за приемане от Министерски съвет. 

 
§ 17.  (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон  Българската 

агенция по безопасност на храните разработва методиката по чл. 51, ал. 2.  
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Българската 

агенция по безопасност на храните създава Националната електронна база данни по 
чл. 38, допълнена с регистър на безстопанствените кучета. 

 
§ 18.  В четиримесечен срок  от влизането в сила на този закон общинските 

съвети при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази 
област определят с наредба реда за придобиване, регистрация, притежаване, 
отглеждане, развъждане и размножаване на животни-компаньони, контрола при 
присъствието им на обществени места, мерките при прояви и установяване на 
агресивно поведение от кучета-компаньони, регулирането на взаимодействието на 
общините с неправителствени организации за защита на животните, стопанисващи 
приюти на тяхна територия, правилата за функциониране на обекти с търговска цел 



за временен престой на животни–компаньони на територията на общините и 
административно-наказателни разпоредби, по повод изпълнението на Наредбата. 

 
 
   
 
 
София, 28.06.2012 г.  Вносители: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
МОТИВИ 

към 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните 

 
 
 
Постигането на една от основните  цели на Закона за защита на животните е 

поетапното освобождаване на улиците на населените места от бездомни кучета, за 
да се гарантира сигурността, здравето и живота на гражданите.  

В процеса на изпълнение на общинските програми за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета местните власти установяват трудности 
и проблеми, които възпрепятстват ефикасното и бързо решаване на проблема на 
територията на цялата страна. Това налага адекватна реакция за изменения и 
допълнения в Закона.  

Различните темпове на работа за освобождаване на улиците от бездомните 
кучета в отделните общини, пречат да се постигне цялостен положителен резултат. 
Слабата работа на едни общини компроментира усилията и добрите резултати на 
съседните им общини. Практиката показва, че решаването на проблема не може да 
бъде изолирани действия на отделни общини. Затова е необходим работещ 
национален регистър както за кучетата, отглеждани като домашни /дворни, пазачи 
и др./, така и за безстопанствените. Единен национален регистър ще осигури висока 
отчетност при работата на общините и ще засили чувствително възможностите за 
контрол.  

С проекта се предлага разработването в тримесечен срок на Национална 
програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на страната и на работеща Национална информационна база данни 
/регистър/ на домашните и безстопанствените кучета.  

Изоставянето на домашните и дворните кучета, изхвърлянето на техните 
малки на улицата е един от основните източници на проблема с безстопанствените 
кучета. Със законопроекта се предлагат мерки за по-строг контрол върху 
изоставянето и завишаване на санкциите. 

Предлага се отпадане на инструмента „надзор” като форма на грижа за 
бездомните животни.  Тази формула е заложена в Закона като възможност да се 
разпредели грижата по реваксиниране и обезпаразитяване на кучетата между 
общини, организации за защита на животните и така наречените лица по надзора. 
Практиката на общините обаче показва, че „надзора” се ползва за извеждане от 
приютите на улицата на десетки животни, поверени на един надзорник. Без 
съмнение, при такъв брой кучета, надзорниците категорично не могат да 
изпълняват задълженията, които имат по чл. 50, т.2 на Закона  – „ да вземат мерки 
за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора и животни”.   

В законопроекта е заложено създаването от Българската агенция по 
безопасност на храните на единна методика за оценка на агресивно поведение на 
кучетата. Практика показва, че единна методика е необходима, за да може да се 
гарантира изпълнението на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в частта 
му за прилагане на евтаназия на животни, чието агресивно поведение представлява 



опасност за живота и здравето на хората или животните. В законопроекта се залага 
изискване всички членове на комисията, която подписва протокола за оценка за 
агресивността, да притежават нужната професионална компетентност. Така се 
гарантира максимална достоверност на преценката, лишена от лични пристрастия и 
емоции в една или друга посока. Целта на тези промени е да се избегне създалото 
се обществено противопоставяне между  мерките, гарантиращи  сигурността и 
здравето на хората и  тези, осигуряващи хуманно и отговорно отношение към 
животните. 

Законопроектът залага конкретни срокове за представяне на ежегодните 
отчети на общините по изпълнение на общинските програми за безстопанствените 
кучета – 31 март, и за внасяне на отчета по предлаганата Национална програма за 
овладяване на популацията на безстопанствени кучета – 31 май. 

  Спокойствието, здравето, сигурността и защитата на живота на гражданите 
от прояви на агресивно поведение на безстопанствени кучета не могат да бъдат 
ефективно и отговорно  гарантирани. Това не може да се случи, докато не се 
постигне крайната цел - освобождаване на улиците на населените места от 
безстопанствени кучета.  

Предлаганите изменения в Закона за защита на животните създават нужната 
законова подкрепа за ускоряване на процеса на овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета и защита на здравето и живота на гражданите.  

 
 
 
 

София, 28.06.2012 г.  Вносители: 
 

 


