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Общи положения
Този правилник определя дейността на приюта, организацията на работа,
общите хигиенни и специфични изисквания при залавянето, транспортирането,
настаняването и грижа за животните, ветеринарномедицинското обслужване,
мероприятията по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове, а именно:
- Закон за ветеринарномедицинската дейност, изм. с ДВ брой № 14/
20.02.2015г.;
- Закон за защита на животните– изм. с ДВ бр. 53/ 27.06.2014г.;
- Наредба № 41/10.12.2008 год. – допълнена с ДВ бр. 48/27.06.2015 г.;
- Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община
Силистра, приета с Решение на Общински съвет – Силистра № 605/Протокол
№25/27.06.2013г.;
- Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Силистра за периода 2013г. – 2016г., приета с Решение
на Общински съвет – Силистра № 603/27.06.2013г.;
Приютът е регистриран по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Издадено Удостоверение за регистрация за въвеждане в експлоатация №
29/23.07.2015г.
- Приютът е отворен за свободен достъп на граждани съгласно график,
утвърден от Секретаря на Община Силистра.
Персонал
- Ръководител - 1 брой;
- Управител на Ветеринарномедицинско заведение (ветеринарен лекар)
– 1 брой;
- Екип за залавяне на безстопанствени кучета – 2 броя;
- Гледачи – 3 броя;
1. Цел, задачи и дейности
Контрол, овладяване и намаляване
числеността и популацията на
безстопанствени животни, постигнато по хуманен начин, чрез кастрация,
обезпаразитяване, ваксиниране, регистрация, идентификация и връщане по
местообитаване, в срок до 31.12.2015г. Ограничаване и ликвидиране на
заразни болести, които представляват опасност за здравето на хората или
животните.
2. Ситуиране на приюта
Местонахождение – общ. Силистра, с. Калипетрово, ПЗ „Изток“, ул. „Мусала“
№11
3. Пространствено обособяване
3.1. Размерите на сградата са 36,00/12,00 м и е със застроена площ = 432 кв. м.
Носещата конструкция на сградата е масивна стоманобетонова, смесена
монолитно – сглобяема.
4. Достъп
Транспортният достъп до обекта е осигурен от две улици – от северозападната
и от югоизточната страни на поземления имот.
5. Сграден фонд
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Външните преградни зидове са изпълнени от тухли с кухини, с дебелина 25 см.
Две от помещенията са устроени за охрана и приемна за кучета, останалите
обособяват: склад за храна, ветеринарен кабинет, санитарно-битови
помещения за персонал от 4-5 работника и изолатор за новоприети кучета,
изградени чрез монтажни леки преградни PVC стени, както и помещение с
клетки за настаняване.
На място е монтирана хладилна камера за трупове, които ще бъдат изнасяни
извън сградата, през специален отвор на северозападната фасада на сградата.
6. Залавяне на безстопанствени животни и транспорт
6.1. Залавяне
- Залавят се безстопанствените животни (кучета и котки), движещи се свободно
на територията на Община Силистра.
- 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.
- 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.
- След залавяне животните се поставят в индивидуална клетка с
идентификационен номер.
- 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, в срок до 31.12.2015г.
6.2. Транспорт
- 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.
- За всеки случай на транспортиране на животни ръководителят на приюта или
упълномощено от него лице изготвя транспортен документ;
- Автомобилът е снабден с аптечка, в която се съхраняват необходимите
медикаменти и инструменти за оказване на първа медецинска помощ на
животните.
- Уловените животни се транспортират в отделни подвижни клетки по начин,
изключващ възможността за физически контакт.
- 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.
- Освободената кола, както и всяка клетка се подлагат на измиване и
дезинфекция.
- 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.
7. Приемане на животни в приюта
- В приюта се приемат безстопанствени животни в часовете от 800 до 1600 часа
през делничините дни, а всяка събота – в часовете от 800 до 1400 часа.
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. За спешни случаи е осигурен дежурен телефон.
- В случай на необходимост от неотложна ветеринарномедицинска помощ,
приелият животното се свързва с ветеринарения лекар на приюта.
- Приемането се извършва от ръководителя/ветеринарен специалист или
упълномощено лице.
- 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 собствениците.
- В случай, че животното не е обявено за изгубено се осигурява залавянето и
транспортирането му до приюта, ако лицето което е подало сигнала не може на
направи това.
- На болни или наранени животни се оказва ветеринарномедицинска помощ
още при приемането или в рамките на 4 часа от подаване на сигнал.
- Болните и агресивни животни трябва да бъдат приети в рамките на 24 часа
след получаване на сигнала, а в останалите случаи в 7-дневен срок.
- Ръководителят на приюта или упълномощено от него лице, приема животни,
чиито собственици не могат да се грижат за тях, и спомага за намирането на
нови собственици в рамките на 8 дни след получаване на сигнал от
собственика.
- Всяко новоприето животно трябва да бъде прегледано от ветеринарен лекар
24 часа след приемането му.
- Обезпаразитяването за ектопаразити става още при примането и преди
настаняването на животното в приюта.
8. Настаняване на животните
- Заловените безстопанствени животни и животните заловени по сигнали се
настаняват в съответните обособени за целта помещения в приюта според
физиологичните и поведенчески нужди, при условия, които свеждат до
минимум предаването на инфекции и контакти между неравностойни животни.
- Кърмещите животни с малки се настаняват заедно в индивидуални клетки.
- Агресивните животни се настаняват отделно в индивидуални клетки.
- Животните, приети със съмнение за заразни болести или болните животни се
настаняват в индивидуални клетки в изолатора и при необходимост се
предприемат мерки за уведомяване на ОДБХ.
- Помещенията за настаняване на животни се състоят от две отделения вътрешно и външно /за игра и разходка/, квадратурата отговаря за настаняване
на 6 бр. животни в една клетка. Стените и подовете са изградени от подходящи
за почистване и дезинфекция материали, устойчиви на издраскване и дъвчене.
Осигурена е канализационна система за отвеждане на отпадните води при
почистване и дезинфекция.
- Престоят на животните в приюта е в рамките от 2 до 14 дни в зависимост от
състоянието им, до 31.12.2015г.
- Животните, приети по сигнали за проявена агресия след предварителна
преценка се настаняват за доживотно отглеждане или се подлагат на
евтаназия, съгласно чл.179, ал.3 от ЗВМД.
9. Грижи за настанените животни
9.1 Хранене на кучетата
Кучета до 1 година
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- Хранят се по два пъти на ден, като храненето е със суха гранулирана храна,
хляб, в количества според препоръките на производителя и възрастта на
животните.
Кучета над 1 година
- Хранят се веднъж дневно, като храненето е със суха гранулирана храна, хляб
в количества според препоръките на производителя и теглото на животните.
- Храненето и поенето се извършва в многогнездни хранилки и поилки във
всяка отделна клетка.
- Храненето и поенето в индивидуалните клетки се извършва в купички.
- Храненето на болните и новородени животни се определя от ветеринарен
лекар.
Ежедневно в приюта се води дневник за хранене, в който се отразява честотата
на хранене, вид и количества на подадената храна.
- за изхранване на животните може да се използват хранителни продукти
подлежащи на унищожаване от ОДБХ, но годни за изхранване на животни, като
за приетите количества се издават приемо-предавателни протоколи.
9.2 Грижи за настанените животни
- Лицата, които се грижат за кучетата в приюта, проверяват два пъти дневно
общото им състояние и водят запис на наблюденията, като в случай на нужда
уведомяват ветеринарния лекар.
- Персонала на приюта почиства помещенията за животни ежедневно и
дезинфекцира периодично в съответствие с изготвената инструкция за
почистване и дезинфекция.
- Животни, настанени в клетки без външно отделение за игра и разходка, се
извеждат по график 2 /два/ пъти дневно, за по 10-15 минути.
- Не се допуска причиняване на страх, болка, страдание на кучетата, освен в
случай на самозащита.
- Не се допуска извършване на ветеринарномедицински манипулации от лица
без необходимата квалификация.
- Кучетата, настанени в приюта, се кастрират, обезпаразитяват, ваксинират
срещу бяс, маркират и престояват в зависимост от здравословното им
състояние между 2 до14 дни, след което:
 се предоставят на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и
се регистрират по чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност,
 след маркировка се връщат по местата, от които са взети;
 предоставят се на временни приюти, на организации за защита на
животните.
- Върнатите кучетата са под надзора и грижите на общините, организациите за
защита на животните или други лица, които са подписали декларация за
надзор.
- Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на
животните или общините обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу
бяс върнатите по места животни.
- Организациите и лицата са длъжни да:
1. заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска
администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;
2. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към
хора или животни.
- Не се допуска връщането на кучета в дворове на детски ясли, градини,
училища, болници и в близост до площадки за игра на деца и автомагистрали.
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9.3 Задължения на ветеринарния лекар и ръководителя на приюта
Ветеринарномедицинска дейност
За осигуряване на здравните грижи за животните е регистрирано ветеринарно
лечебно заведение в самия приют.
Осигурен е ветеринарен лекар на трудов договор за ветеринарномедицинско
обслужване на животните, същият изпълнява и длъжността Управител на ВМЗ.
Ветеринарният лекар:
- контролира здравословното състояние и спазването на изискванията за
защита на животните;
- изпълнява програмата на БАБХ за вземане на проби за лабораторно
изследване на заразни болести по животните и ги изпраща в лаборатория;
отразява резултатите от лабораторните изследвания и всички
ветеринарномедицински манипулации и лечения в амбулаторен дневник;
- контролира извършването на дезинфекцията, дезинсекцията и
дератизацията;
- извършва лечебни и профилактични мероприятия, кастрация, маркиране и
чипиране на животните и въвеждане в интегрирана информационна ситема
ВетИС на БАБХ.;
- регистрира кучетата съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност при придобиване от собственик;
- съставя констативен протокол при смърт на животно, в който се посочват
времето, причината и/или диагнозата за смъртта;
- при назначаване на евтаназия съставя индивидуален протокол, който
съдържа основанията за прилагането й; протоколът се подписва от
ветеринарния лекар/ръководителя на приюта и от трето лице. Евтаназия се
допуска при спазване на условията и реда на чл.179 и чл. 180 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
- осъществява контрола върху екипите по отношение на използваните
ветеринарномедицински препарати и използваните методи за лов и контрол
върху гледачите за спазването на необходимите изисквания при престоя на
животните в приюта и тяхното правилно хранене.
- при изпълнение на своите задължения осъществява комуникация с граждани,
организации и контролни органи.
- провежда периодични обучения на персонала.
Ветеринарномедицинска документация
- амбулаторен дневник;
- папка с екземпляри от писма и отговори от проби, изпратени за изследване в
лаборатория;
- документи за регистрация по чл.174 от ЗВМД;
- папка констативни протоколи за смърт на животно;
- папка протоколи от назначена евтаназия;
- папка екарисажни бележки;
- дневник за вписване на извършените дезинфекция, дезинсекция дератизация;
- папка обучения на персонала.
Задължения на ръководителя на приюта
- отговаря за административното управление;
- организира ежедневната работа на екипите по обработване на сигнали и
жалби;
- работи по изпълнението на програми и мерки на общинското ръководство за
овладяване популацията на безстопанствените кучета;
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- 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, при необходимост изготвя графици
за изпълнение на дейностите;
- организира залавянето и обработването (кастриране, ваксиниране,
маркиране, чипиране и обезпаразитяване) на безстопанствени кучета и
връщането по местата им на залавяне, при условие, че кучето не е
неизлечимо болно или с агресивно поведение;
- предприема мерки при получаване на сигнали за изоставени животни;
- ръководи приемането, настаняването и грижите за животните в приюта;
- прилага програма за намиране на нови собственици на настанените в приюта
животни;
- води дневник, в който вписва данните за настанените животни;
- за всеки случай на транспортиране на животни, ръководителят на приюта или
упълномощено от него лице изготвя транспортен документ;
- води регистър, в който вписва данните за приетите, изоставените или
изгубени животни, върнатите на собствениците или по места на залавяне и
осиновените животни.
10. Мероприятия по дезинфекция, дезинсекция и дератизация
Мероприятията по дезинфекция и дезинсекция се извършват в съотствие с
разработените инструкции и план за дезинфекция от персонала на приюта.
Дератизацията се извършва от лицензирана за дейността фирма.
11. Отстраняване на отпадъците
Безопасното отстраняване на биологичните и битови отпадъци от територията
съгласно инструкция за отстраняване на
на приюта се осъществява
отпадъците и е с цел предотвратяване, намаляване и ограничаване
замърсяването и вредното въздействие върху човешкото здраве и околната
среда.
- труповете на животните се съхраняват в обособена хладилна камера и се
извозват в най-близкия екарисаж.
- опасните медицински отпадъци се предават за обезвреждане на лицензирана
за дейнстта фирма, съгласно чл.12, ал. 2, т.3 от Закона за управление на
отпадъците.
- отпадните води, чрез система от сифони и канали, се направляват в изкопни
шахти на територията на приюта, като почистването става периодично.
- отстраняването на торта от помещенията за животни става ежедневно, като
същата се събира в кофи и се изхвърля на обособеното за целта място, след
което се загробват.
- битови отпадъци от помещенията, санитарно- битовите и други помещения се
събират във водонепроницаеми съдове / кофи, кошчета / и се отстраняват на
градското сметище.
12. Намиране на нови собственици на настанените в приюта животни
Ръководителят на 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.
- предоставянето за отглеждане като домашни любимци на животни от ОПБЖ
е безвъзмездно (не се заплаща такса).
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- желаещите да осиновят животно се обръщат към ръководителя на приюта за
информация и сведения относно настанените и подходящи за осиновяване
животни.
- при осиновяване новите собственици подписват декларация за осиновяване
по образец и приемо-предавателен протокол.
- ветеринарният лекар маркира животното, регистрира го по чл.174 от ЗВМД и
издава ветеринарномедицински паспорт.
- в 7-дневен срок от промяна на адреса на собственика или при смърт на
кучето, собственикът уведомява ветеринарния лекар, извършил регистрацията
на кучето за пререгистрация или отписване от регистрите.
- придобитите от приюта животни са кастрирани и собствениците им са
освободени от заплащане на ежегодно определената годишна такса, съгласно
Закона за местните данъци и такси.
- собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към животните с грижа на
добри стопани и да ги отглеждат по начин, съответстващ на тяхното развитие и
предназначение, съобразен с физиологичните и поведенческите им
особености.
13. Ценоразпис на предлаганите услуги:
- Кучетата се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат
като компаньони и се регистрират по чл. 174 от ЗВМД.
- Кучета компаньони, заловени като свободно скитащи, се връщат на
собственика след предоставяне на ветеринарномедицински паспорт и документ
за платена такса по чл.175 от ЗВМД, доказващи собствеността на животното и
след заплащане на разходите за обслужването и престоя на кучето в приюта –
по съответния одобрен ценоразпис.

Съгласували:
_______________________
д-р Себахтин Халид
Директор на ОДБХ – Силистра
_______________________
Ростислав Павлов
Секретар на Община Силистра
Изготвил:
_______________________
Константина Николова
ст. Юрисконсулт при Община Силистра
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