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ОПОЗНАЙ ЖИВОТНИТЕ И ТЕХНИТЕ НУЖДИ!

 НАУЧИ КАКВИ СА НОРМАТИВНИТЕ ПРАВИЛА!

 

ЗАЩОТО САМО ТАКА ЩЕ ЗНАЕШ КАК ДА ЗАЩИТИШ 
ЖИВОТНИТЕ!

4-ТИ ОКТОМВРИ 

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
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/В сила от 31.01.2008 г., обн. ДВ, бр.13 от 08.02.2008 г., последно  изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 
Май 2016г./

Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните /чл.6/, както и жестоко 
отношение към животните /чл.7/.

Когато собственикът на животно не може да полага грижи за него, го предава в приют, 
спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик…. /чл.11/.

На животни, отглеждани на открито, се осигуряват свободно движение, ежедневна разходка 
и защита от неблагоприятни атмосферни условия, хищници и вредни физични и химични 
въздействия /чл.18/.

Забранява се внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на екземпляри 
от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни 
центрове /чл.21/.

В зоомагазините се отглеждат и продават само .. животни с документ за произход или 
придобиване; кучета и котки с ветеринарномедицински паспорт, обезпаразитени и 
ваксинирани; кучетата се маркират с микрочип; диви животни, маркирани съобразно вида 
на екземпляра … /чл.31/.

Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда - етажна собственост, на площ 
по-малка от:

1. за куче:
а) от малки породи до 10 кг - 6 кв. м;
б) за средни породи до 25 кг - минимум 8 кв. м;
в) за големи породи над 25 кг - минимум 10 кв. м;
2. за котка - минимум 6 кв. м.

Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището /чл.34/

Собственикът на животно-компаньон  взема мерки да не допуска животното само да напуска 
мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места… длъжен е 
да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места 
и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни /чл.35/… осигуряват 
стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат 
новородените животни или да ги предоставят на нови собственици /чл.36/.

Безстопанствените животни се настаняват в приюти, регистрирани по 
чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Органите 
на местната власт изграждат приюти за безстопанствени животни. 
Организациите за защита на животните могат да създават собствени 
приюти за безстопанствени животни /чл.41/.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ 
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 /В сила от 02.05.2006 г., Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., последно изм. ДВ. бр.58 от 26 
Юли 2016г./

/чл.173/ Собствениците на кучета са длъжни:
1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го 
представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;
3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
4. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата 
разходка;
5. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно дви-
жение.
/чл. 174/ 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. При навършване на 4-месечна възраст 
или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира куче-
то при ветеринарен лекар. При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микро-
чип, отговарящ на стандарт ISO 11784.
/чл. 175/ За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните 
данъци и такси.
Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат 

в регистриран животновъден обект.
Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, 
свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
/чл. 177/ Забранява се:
1. извършването на следните хирургически интервенции на до-
машни любимци:
рязане на опашка;  рязане на уши;  изрязване на гласни струни;  
отстраняване на нокти и зъби;
2. отглеждането и развъждането на домашни любимци за добив 
на месо и кожи от тях;
3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и 
без намордник;
4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обо-
значени от общините със забранителни знаци.

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
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/В сила от 01.05.1968 г.,  Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г. последно доп. ДВ. бр.47 от 21 
Юни 2016г./

/чл. 325а./ (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, 
тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години 
и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до пет-
десет хиляди лева, когато:
1.деянието е извършено повторно;
2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дей-
ност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях; 
3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
4. боевете се заснемат с цел разпространение.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при 
боеве с животни.
(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено 
престъпление по ал. 1 и 3.
 
/чл. 325б./ (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини проти-
возаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три 
години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато 
деянието по ал. 1 е извършено:
1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или 
полагане на грижи за тях;
2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен 
начин за животното или с особена жестокост;
3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
4. повторно.

/чл. 325в./ (1) Който не положи достатъчно грижи за гръбначно 
животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то 
причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва 
с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до 
пет хиляди лева.
(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лиша-
ване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева. 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

НАСИЛИЕТО НАД ЖИВОТНИ 
Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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Все по-често медиите  и социалните мрежи информират  за случаи на насилие към животни. 
Оказва се, че повечето хора не знаят как да постъпят правилно, кого да информират и как да 
сигнализират.

Насилието над животни (диви, домашни или бездомни),  в т.ч.  стрелба, отравяне и пр.,  
е престъпление вече и според българското законодателство. Както всяко престъпление, 
случаите на насилие над животни трябва да бъдат разследвани от полицията и прокуратурата. 

Организациите за защита на животните и местната власт нямат компетенции и правомощия 
да разследват случаи, класифицирани като престъпления срещу животни. При необходимост, 
те са длъжни да оказват съдействие на разследващите органи.

Изключително важно е да се знае, че независимо дали става дума за инцидент или 
престъпление, ТЕЛЕФОНЪТ НА КОЙТО СЕ ПОДАВАТ СИГНАЛИ Е 112. 
Инциденти и събития с животни са включени в НАЦИОНАЛНИЯ КЛАСИФИКАТОР НА 
СПЕШНИТЕ ПОВИКВАНИЯ.

- В случай, че сте свидетел или имате информация за деяния, които попадат в 
текстовете по чл.325а-в от Наказателния кодекс, т.е. в случаите, когато се касае за 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ПОЗВЪНЕТЕ НА 112 или се обърнете към ПОЛИЦИЯТА.

- При ИНЦИДЕНТИ с животни, задължение имат да реагират и от ПОЖАРНАТА 
– това е записано в наредба  за дейността на Националната служба по пожарна 
безопасност и защита на населението. 

 

Може да поискате от Оператора 
на телефон 112  да Ви свърже със 
съответната компетентна според 
случая национална служба за спешно 
реагиране.

НАСИЛИЕТО НАД ЖИВОТНИ Е 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН
1 Младежки хълм – в подножието

2
Южния бряг на река Марица (тревните площи) - от бул. “Източен” до бул. 
“Цар Борис ІІІ Обединител”; от бул. “Руски” до ул. “Васил Соколов”; и от ул. 
“Чардафон” до бул. “Копривщица”

3 Хълм на Освободителите – в подножието 
4 Парк “Парашутна кула” 
5 На бул. “Найчо Цанов” - южно от надлез “Родопи”
6 Бул. “Марица” – кръстовището с ул. “Никола Войводов”

7 Парк  между ул. “Родопи”, ул. “Лозенград”, ул. “Д. Войников” и ул. “Славянска” 
– в южната част

8 Ул. “Капитан Райчо Николов” №66 - западно от магазин “Евмолпия”
9 ул. “Никола Петков” с/у N41 

РАЙОН ИЗТОЧЕН
1 Ул. “Богомил” – ляв тротоар – на изток от ул.”Лев Толстой”

2 Ул.”Лев Толстой” – десен тротоар – отсечката от бул.”Кн.Мария Луиза” до 
ул.”Богомил”

3 Бул.”Санкт Петербург” – ляв тротоар – от ул.”Лев Толстой” на изток до 
бул.”Освобождение”

4 Двустранно по улицата западно от СМК Домостроене и ПП Успех” на север до 
ул.”Бъндерица”

5 Двустранно по ул.”Крайречна”

6 Бул.”Освобождение” – десен тротоар – между бул.”Цариградско шосе” и МЕТРО 

7 Ул. „Варшава” – зад стадион „Христо Ботев” 
8 На ул. „Вратцата” 

МЕСТА ЗА СВОБОДНО 
РАЗХОЖДАНЕ НА 
ДОМАШНИ КУЧЕТА В 
ПЛОВДИВ
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РАЙОН ЗАПАДЕН
1 В парк Розариум 
2 Коматевски транспортен възел 
3 Градина Ружа на ул.Равнища” 
4 До Културен дом в кв.Прослав 
5 Ул.”София” – западно от ул.”Царевец” – само с повод
6 Алея на бул.”Хаджи Димитър” – разхождане само с повод
7 Алея на бул.”Свобода” - разхождане само с повод
8 Бул.”Копривщица” – от “Пещерско шосе” до “Коматевски възел”- само с повод
9 Дървесен пояс между ул.”Юндола” и ул.”София” - само с повод

РАЙОН СЕВЕРЕН
1 Парк “Рибница”  /за дребни породи кучета/ 
2 Парк „Рибница” /за едри породи кучета/ 
3 Бул.”Марица” – до Новотел Пловдив 
4 Бул.”Марица” – до магазин „Лекси” 
5 Ул.”Ян Хус” 
6 Бул.”Дунав”, кв.Гагарин 

РАЙОН ЮЖЕН
1 Парк Кронщад  - ул.”Славееви гори” 
2 Под Надлез Родопи, на запад от Мелница „Братя Чакърови”  
3 Срещу зала Олимпиада, до плувен басейн Нептун 

РАЙОН ТРАКИЯ
1 Тротоар на ул.”Цар Симеон” – от Асеновградски надлез до надлеза на 

“Цариградско шосе”
2 Северния тротоар на бул.”Освобождение” – от Мебелна къща до бул.”Санкт 

Петербург”
3 В „Парк  7-8”
4 Парк „Лаута” – между бул.”Санкт Петербург” и ул.”Лев Толстой” 
5 На ул. „Цар Симеон”, зад бл.187 
6 На бул. „Освобождение”, до бл.52 
7 Терен, намиращ се между общински паркинг до бл.292

МЕСТА ЗА СВОБОДНО 
РАЗХОЖДАНЕ НА ДОМАШНИ 
КУЧЕТА В ПЛОВДИВ
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Хуманното отношение към животните е демократична ценност,  която възпитава човека 
преди всичко в разум, отговорно и толерантно отношение към всичко, съществуващо около него. 
Хармоничното съжителство между хората и природата е причина и за душевното ни равновесие. 

1. Отнасяй се  към всички животни с уважение! Бъди внимателен с домашните живот-
ни и не смущавай дивите!

2. Домашните животни са прекрасни учители за нашите деца - учат ги на отговорност, 
нежност, състрадание и други важни качества. 

3. Научи децата си винаги да питат за разрешение преди да посегнат да погалят чужда 
котка или куче.

4. Не изоставяй животно на улицата!

5. Дарявай на домашния си любимец любов и грижи. Осигурявай му нужните 
ветеринарно обслужване, грижи за хигиената и външния вид, храна, вода, 
пространство и движение.

6. При необходимост запиши  кучето си   „на училище“,  където ще го научат  на добро 
поведение и хигиенни навици.

7. Никога не  наранявай  животно или птица! Ако видиш такова в беда,  помогни му  
или  потърси квалифицирана  помощ.

8. Не унищожавай гнездата на птиците и техните местообитания, не  вземай яйцата им 
и техните малки.

9. Проявявай търпение към домашното животно!

10. Домашният любимец не е играчка, той е отговорност!

11. Регистрирай домашното си куче в общината!

12. Не обучавай кучето в агресия срещу хора и други 
животни!

13. Грижи се добре за кучето си, за да живееш в хармония и 
разбирателство със своите съседи!

14. Посети приюта! Одомашни бездомно куче!

КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА 
ЗАБРАВЯМЕ.

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ.

Не забравяй - ние всички зависим едни от други!
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Обектът е изграден през 1994 г.  и е първият по рода си в страната.

Намира се на 4-ти километър „Пазарджишко шосе“.

Основна задача на служителите в Приюта е осъществяване на улов и обработка на 
безстопанствени кучета и котки на територията на гр.Пловдив, по метода „КАСТРИРАЙ 
И ВЪРНИ!“ – начин, регламентиран в националното законодателство – Закон за защита 
на животните и Закон за ветеринарномедицинската дейност. Животните в Приюта се 
обезпаразитяват, ваксинират, кастрират, маркират и се връщат по местата на залавянето 
им.  

Ежедневно, от 10:00 до 16:00 часа,  Приюта е отворен за медии, организации за защита 
на животните, както и за граждани, които желаят да одомашнят бездомно куче и да го 
отглеждат като домашен любимец. 
За това, на място се заплаща само 
поставянето на идентификация и 
издаването на ветеринарен паспорт 
на кучето.

За приемане на жалби и сигнали, в 
общинския Приют  е открит “горещ  
телефон” – 032/96 61 84  и е заведен  
Дневник за сигнали. 

Анонимни сигнали не се приемат.

ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА
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Ежедневно общинският Приют и неговите обитатели се посещават от доброволци 
към Приюта – хора, които преди всичко обичат животните и желаят тяхното добруване. 
Първоначалната цел на доброволците е да осигуряват ежедневна разходка за кучетата, 
настанени в стационара на Приюта.  

По-късно младежите създават профил в социална мрежа където, качват снимки и информация  
за всяко едно от кучетата в пловдивския Приют, а по-късно разказват за живота на кучето 
след неговото одомашняване :

https://www.facebook.com/groups/833422206705265/?fref=ts

Целите на доброволците са :

- съдействие за осиновяването на бездомни кучета от общинския Приют, 

- разходки на животните  и работата по тяхната социализация, 

- популяризиране идентификацията и кастрацията като механизми за контрол срещу 
нежеланото размножаване, 

- постигане на промяна в отношението на обществото към бездомните кучета и котки.

За работата на Община Пловдив с 
деца, ученици,  граждани, 
неправителствени организации 
(Cat Lovers Plovdiv, Animal welfare 
Bulgaria и др.), кучета-терапевти 
(Мадам Фльор де Мон Шмитфийлд 
Беър) в посока обгрижване 
и защитата на животните, в 
съчетание с  осигуряване здравето 
и комфорта на населението, може 
да прочетете на официалната 
електронна страница на общината :

http://www.plovdiv.bg/item/ecology/

ПРИЯТЕЛИТЕ НА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ  
КУЧЕТА И КОТКИ В ПЛОВДИВ
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ГАЛЕРИЯ  ЕМОЦИИ  
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЩАСТЛИВО ОДОМАШНЕНИ 
КУЧЕТА ОТ ПРИЮТА


