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Раздел първи 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С този правилник се урежда организацията на труда, общите хигиенни и 

специфични изисквания при  залавянето, транспортирането, приемането, настаняването 

и грижа за животните, ветеринарномедицинското обслужване, мероприятията по 

дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация в Приют за безстопанствени кучета, 

собственост на Община Перник. 

 (2) С този правилник се регламентират въпросите, свързани с:      

1. реда за постъпване и напускане на животни в и от  приюта;    

2. документооборота; 

3. достъпа на външни лица; 

Чл. 2. Правилникът за вътрешния трудов ред е изработен в съответствие с: 

а) Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД); 

б) Закон за защита на животните (ЗЗЖ); 

в) Наредба № 41/10.12.2008 год. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, 

развъждат и/или предлагат домашни любимци и с цел търговия, към пансиони и приюти за 

животни (Наредба 41); 

г) Програма за  овладяване  на  популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Перник 2016 г. – 2019 г. 

Чл. 3. Приютът е регистриран съгласно чл. 137 от ЗВД с Удостоверение № 

49/05.07.2010 г. и вписан в регистъра на животновъдните обекти на РВМС-гр. Перник.  

Чл. 4. Приютът е отворен за свободен достъп на граждани от 9.00ч. до 15.00ч. в 

работните дни и от 11.00ч. до 15.00ч. в събота и неделя. Приютът не работи с граждани в 

понеделник и на официални празници.  

Чл. 5. Основни цели и задачи на приюта са регулиране популацията на 

безстопанствените кучета, постигнато по хуманен начин, чрез кастрация, обезпаразитяване, 

ваксиниране, регистрация, идентификация и връщане по местообитаване. Ограничаване и 

ликвидиране на заразни болести, които представляват опасност за здравето на хората или 

животните 

 

Раздел втори 

ПЕРСОНАЛ 

 

Чл. 6. (1)  Персоналът се състои от един ръководител/ветеринарен лекар,  двама 

кинолози и двама кинолози/ловци . 

(2) В приюта е осигурено 24 часово дежурство. 

 

Раздел трети 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

 

  Чл. 7. (1) Приютът е ситуиран в гр. Перник, кв. Кристал, парцел № II, квартал №3 по 

плана на гр. Перник-Запад. 

(2) За нуждите на приюта са проектирани и изградени: 

1. Външни боксове за животни. 

2. Вътрешни боксове за животни. 

3. Стационар с изолатор със ЗП 142,4 м2. 

 (3) Приютът е ограден с плътна ограда, която не позволява преминаването на 

животни. 

 

Раздел четвърти 

 

ЗАЛАВЯНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА И ТРАНСПОРТ 

 



Чл.8. (1) Залавят се безстопанствените кучета, движещи се свободно на територията 

на Община Перник. 

(2) Животните се залавят от екип на приюта, специално преминал курс за защита и 

хуманно отношение към животните, предварително инструктиран и преминал вътрешно 

обучение от ветеринарен лекар. 

(3) Животните се залавят по начин и при условия, които гарантират здравето им и с 

минимално страдание, с помощта на предпазни ръкавици, поводи, примки, намордници, 

клетки, храна, мрежи. При  невъзможност   за залавяне с изброените средства  се употребяват 

ветеринарномедицински продукти (ВМП) с упойващо действие, разрешени за употреба след 

дозировка от ветеринарен лекар. 

(4) След залавяне животните се поставят в индивидуална клетка с идентификационен 

номер. 

(5) Повторно залавяне на маркирани от приюта кучета се извършва на 3 / три /месеца - 

за обезпаразитяване, веднъж годишно за реваксинация бяс и при постъпили сигнали за 

агресивно поведение. 

Чл.9.  (1) Приютът разполага с лицензирано транспортно средство, при спазване 

изискванията на чл.163 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД). Същото е 

подходящо оборудвано, ясно обозначено, гарантиращо безопасен транспорт на животни. 

Изградено е от  материали  и  конструкция, позволяващи ефективно почистване и 

дезинфекция. 

(2) За  всеки  случай  на  транспортиране  на  животни  ръководителят  на  приюта или 

упълномощено от него лице изготвя транспортен документ; 

(3) Автомобилът е снабден  с аптечка, в която се съхраняват необходимите 

медикаменти и инструменти за оказване на първа медицинска помощ на животните. 

(4) Уловените животни се транспортират в отделни подвижни клетки по начин, 

изключващ възможността за физически контакт. 

(5) Разтоварването се извършва без да се причинява  стрес или  физическо увреждане 

на животните. Клетките се свалят от колата за директно настаняване на животните в 

съответното помещение в приюта. 

(6) Освободената кола, както и всяка клетка се подлагат на измиване и дезинфекция. 

(7) Животните се  вадят  от  клетките  поединично и с необходимото внимание,  като е 

забранено да се изсипват от височина, да се хвърлят, дърпат и влачат за главата, козината, 

опашката и крайниците, както и да бъдат ритани и бити. 

 

 

Раздел пети 

 

ПРИЕМАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА ЖИВОТНИ В ПРИЮТА 

 

 

Чл.10. (1) Животните, които се приемат в приюта са: 

1. Здрави безстопанствени животни, заловени и кастрирани по сигнали. 

2. Болни и наранени безстопанствени кучета. 

3. Безстопанствени майки с кученца. 

4. Животни с доказано и/или със съмнение за агресивно поведение. 

5. Животни, чиито собственици имат основателни причини да не могат да се грижат 

за тях. 

6. Изгубени животни. 

7. Съмнително болни кучета за поставяне под карантина. 

8. Конфискувани животни. 

 

Чл.11.(1) Кучета се приемат в приюта от 9,00 до 15,00 часа през делничните дни от 

ветеринарния лекар  или упълномощено от него лице. Приемането в почивни дни от 11,00 до  

14,00  часа се  осъществява  от дежурния  на смяна, като животните се настаняват  в отделно  



помещение до пристигане на ветеринарния лекар. 

(2) При получаване на сигнал за скитащо животно, ръководителят или упълномощен 

от него служител,  проверява дали  животното е обявено за изгубено и в  този  случай 

уведомява собственика. 

(3) В случай, че животното не е обявено за изгубено, се осигурява залавянето му и 

транспортирането му до приюта, ако лицето, което е подало сигнала не може да направи това 

(4) На всяко прието животно се извършва първичен преглед от ветеринарния лекар, 

данните  от който  преглед се  вписват в  амбулаторен  дневник. Всяко настанено  куче се 

завежда в регистъра по чл. 126, ал. 1 от Наредба 41 и му се изготвя електронно досие.  

 (5) Кучетата, които се настаняват в приюта се кастрират, обезпаразитяват, ваксинират 

срещу бяс, поставя им се ушен идентификатор в амбулаторията на приюта и престояват, в 

зависимост от здравословното им състояние между 2 до 14 дни, след което: 

1. се предоставят на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и се 

регистрират по чл. 174 от ЗВД; 

2. след маркировка се връщат по местата, от които са взети;  

3. предоставят се на временни приюти, на организации за защита на животните. Не се 

допуска връщането на кучета в дворовете на детски ясли, градини, училища, болници и в 

близост до площадки за игра на деца и автомагистрали. 

(6)   Кучета с показания за евтаназия не се приемат в приюта. 

(7) Болни животни се приемат в приюта след предварително оказана им 

ветеринарномедицинска помощ. Предвиден е изолатор в административната сграда.  

(8) Животни с агресивно поведение, представляващо непосредствена опасност за 

живота и здравето на хората се настаняват в индивидуални, предназначени за целта боксове. 

(9) Съмнително болни животни се поставят в предварително предназначени за целта 

боксове. Ръководителят на приюта уведомява ОДБХ Перник при съмнение за бяс или други 

зоонози. 

(10) Малки кученца се настаняват в индивидуални навеси заедно с майката. 

(11) За постъпващи в приюта некастрирани, неидентифицирани животни е изготвена 

специализирана оперативна процедура. 

 

Раздел шести 

ГРИЖА ЗА НАСТАНЕНИТЕ ЖИВОТНИ 

 

Чл. 12. (1) Хранене на животните: 

(2) Кучетата в приюта се  хранят  съответно -  до  6 месечна  възраст-два  пъти  дневно, 

над 6 месеца-един път дневно с гранулирана храна и/или хляб по норми според размера на 

животните.  

(3) Всяко куче трябва да има достъп до храна. В случай, че дадено животно не успява 

да се нахрани, се правят размествания, корекции, поставят се допълнително купи за храна. 

(4) Ако дадено животно откаже да се храни,  гледачите  уведомяват  ветеринарния 

лекар, който назначава необходимите корекции.  

(5) Постоянният достъп до чиста вода се осигурява в купи или други подходящи за 

целта съдове, които се почистват поне веднъж дневно и се следи да са винаги пълни. 

(6) Лицата, които се грижат за кучетата в приюта, проверяват два пъти дневно общото 

им състояние, за което се води дневник. 

(7) Здравословното състояние на животните в приюта се следи от ветеринарен лекар. 

Всички ветеринарномедицински дейности, извършвани от постъпването на животното, се 

записват в амбулаторен дневник. 

(8) При смърт на куче,  по причина различна от евтаназията, се съставя протокол, в 

който се посочват времето,  причината и/или диагнозата за смъртта, съгласно чл.45, т. 7 от 

ЗЗЖ. 

(9) Умрелите кучета се предават на екарисаж, съгласно чл.259 от ЗВМД. 

(10) Отпадъците от храната на умрелите кучета /ако има такива/ се съхраняват в добре 

опаковани полиетиленови чували /торби/ до предаването им за обезвреждане в екарисаж. 



 

Раздел седми 

ХИГИЕНА 

 

Чл. 13. (1) Почистване в приюта: 

(2) Извършва се  ежедневно сухо  почистване на всички  обитаеми  навеси с четки и 

метли и/или почистване с вода с маркуч до отстраняване на замърсяванията от биологичен 

произход. 

(3) При наличие на животни, карантинните навеси се почистват и дезинфекцират 

ежедневно. 

(4) Дезинфекцията в приюта се извършва периодично и след всяко освобождаване на 

навесите съгласно утвърдена процедура. 

Чл. 14. (1) Почистване в манипулационната и административните части:  

1. Извършва се ежедневно или по-често, при необходимост и силно замърсяване, от 

дежурния гледач. 

2. Дезинфекцията се извършва съгласно утвърдена инструкция. 

Чл.15. Работещите в приюта са длъжни да спазват много стриктна лична хигиена. 

Задължават се да работят чисто и спретнато. Всеки член на персонала отговаря за 

поддържането на реда и чистотата в помещенията, като се задължава да чисти, подрежда и 

прибира след себе си. 

 

 

Раздел осми 

ОСИНОВЯВАНЕ НА ЖИВОТНИ 

 

 

Чл. 16. Животни за осиновяване се избират всеки работен за приюта делничен ден  с 

граждани с помощта и в присъствието на персонала.  

Чл. 17. (1) Осиновяването се извършва в рамките на работното време през работните 

дни в присъствието на ръководителя на приюта. 

(2) С кандидат-осиновителя се провежда кратко интервю с цел установяване разполага 

ли той с подходящи условия за отглеждане на избраното куче. 

(3) Попълва се декларация по образец. 

 

 

Раздел девети 

ПОСЕЩЕНИЯ В ПРИЮТА С ЦЕЛ ОСИНОВЯВАНЕ ИЛИ ПОЛАГАНЕ НА 

ДОБРОВОЛЧЕСКИ ТРУД 

 

 

Чл. 18. (1) Всеки посетител при влизане бива регистриран.  

             (2) Непълнолетни посетители влизат само с възрастен придружител. 

             (3) Всички посетители са длъжни: 

1. При влизане да предоставят личните си данни и коректно да запознаят персонала на 

приюта с целта на посещението си. 

2. Да спазват необходимата хигиена при взаимодействие с животните. 

3. Да спазват стриктно и точно указанията на персонала. 

4. Да влизат във външните боксове за животни в присъствието на служител на приюта. 

5. Да не застават плътно до мрежите и да не бъркат с пръсти през мрежите. 

6. Не разрешено даването на храна, внесена отвън, освен предварително договорено с 

ръководителя на приюта. 

7. Храна може да се остави под формата на дарение, за което дарение се изготвя 

приемно- предавателен  протокол.  При желание, с дарителя се сключва договор за 

направеното дарение. 



 

Чл. 19. Не се разрешава едновременното посещение в обекта на повече от четири 

външни лица, тъй като това не позволява адекватното им обслужване, и в същото време се 

нарушава спокойствието на животните 

Чл. 20. (1) Във връзка с чл. 109, ал. 1 от Наредба 41, ръководителят на приюта набира 

доброволци за работа в приюта. 

(2) Подборът на лицата, желаещи да полагат доброволен труд се извършва след 

преценка на познанията относно поведението и физиологията на кучетата, технологичния 

процес при отглеждането на кучетата в приюта, спазване на дисциплина и вътрешния ред, 

условията за безопасен труд. Същите изпълняват разпорежданията и указанията на дежурния 

гледач.  

(3) Посещенията на доброволци, одобрени да извършват дейност в приюта по 

подобряване  на  условията  и отглеждането на кучетата,  се  извършва  в  неделя  от 11,00  до 

14,00 ч. 

(4) След съгласуване и разрешение от директора на приюта, доброволческа дейност 

може да се извършва и в други  дни  и  часове в рамките на работното време, съобразно 

работата на приюта и наличието на осиновители. 

Чл. 21. Доброволците могат да участват в: 

1. Образователни и информационни програми, благотворителни, дарителски и 

спасителни акции, организирани от Община Перник, предварителни и последващи проверки 

на кандидатите за осиновители на домашни любимци. 

2. Хигиенизиране района на приюта. 

3. Строително-ремонтни работи, направа и поправки на къщички, боядисване и други 

подобни дейности. 

4. Облагородяване района на приюта – засаждане на дръвчета, цветя, поддържане на 

тревните площи и др. 

5. Разходки, къпане, ресане, игри, подстригване, обучение на кучетата, като гледачът 

извежда кучето от външния бокс с повод и го предава на доброволеца. 

6. Ако по време на разходка доброволецът забележи нещо необичайно в поведението 

на животното незабавно уведомява гледача или ветеринарния лекар.  

7. При влизане на територията на приюта, се обръщат към служител за уточняване на 

дейностите си. 

Чл. 22. Доброволците се запознават внимателно с „Правилник за дейността в ОПБК 

Перник”,  преминават през инструктаж, за което  се подписват в  книга за проведен 

инструктаж. 

Чл. 23. При нарушения на правилника от граждани или доброволци, директорът на 

ОПБК  Перник има  право  да откаже достъп на нарушителя до приюта временно или 

постоянно със своя заповед. 

 

 

ОДОБРИЛ: 

   / п / 

ДИРЕКТОР ОДБХ ПЕРНИК 

 

Съгласувал:   

   / п / 

Зам. кмет 
 

Изготвил: 

   / п / 

Директор ОП „Общинско обслужване“ 


