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Относно: Писмо с вх. № 06-01-12/ 17.01.2023 г.; 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАЗАРДЖИЕВ, 

Във връзка с постъпило Ваше питане, вх. №Об-01-12/17.01.23 г., Ви давам 
отговори на поставените въпроси, както следва: 

По т. 1: Какви действия трябва да извърши собственикът на домашно животно, след като 

то почине? 

Нормативната уредба задължава собственика на починало домашно животно да го 
предаде в обект по чл. 259, ал. 1 или 2 и инсталация по чл. 259а, ал. 1, съгласно 
разпоредбата на чл. 275, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, съгласно 
която физическите и юридическите лица, в резултат на чиято дейност се получават 
странични животински продукти, са длъжни да ги предадат в посочените обекти, с 
изключение на случаите, определени с наредбата по чл. 259, ал. 3. 

Наредба по чл. 259, ал. 3 на ЗВМД е Наредба№ 3 от 27януари 2021 г. заусловията 
и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени 
от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на 
храните, съгласно чл. 3, ал. 1 на която „обезвреждането на странични животински 
продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в ОДБХ, се 
извършва в случаите, 1. когато произхождат от труднодосrьпни райони; 2. когато 
транспортирането е невъзможно поради повишен риск от разпространение на заразна 
болест по животните; 3. в извънредни случаи, свързани с ликвидиране на заразна болест 
по животните, когато капацитеrьт на обекта, регистриран в ОДБХ, е недостатьчен". 
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По т. 2: Къде да бъдат погребани останките от домашните любимци, без това да 
представлява опасност за други хора, животни и да не се разнасят зарази? 

Отговорът на този въпрос се съдържа в разпоредбата на цитираната в т. 1 
разпоредба на чл. 275, ал. 1 на ЗВМД. 

Собственикът на починал домашен любимец има възможност да се обърне за 
съдействие към ветеринарен лекар, който да го свърже с екарисаж. 

По т. 3: След като се събират такси всяка година има ли намерение Община 
Русе да отреди специален парцел за такива погребения. За какво се използват 
парите от събраните такси и на каква сума възлизат те? 

Съгласно чл. 175, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност „Прикодите 

от събраните такси посrьпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, 

свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета". Т.е. не е допустимо 

средствата да се разходват за дейности, различни от законоустановените, а именно - 
мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. 

За периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. сумата събрана от ежегодната такса за 

притежаване на домашен любимец - куче на територията на община Русе е 3 301 лв. 

По т. 4: Община Русе би трябвало да разполага с точната бройка на кучетата 

съгласно собствения си регистър, защото след като кучето се чипира от 

ветеринарния лекар, следва регистрация на неговия чип в системата на Българска 

агенция по безопасност на храните - ВетИс. /ал. 3 и 4, чл. 174 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност/. Запозната ли е Община Русе с тази система и 

защо се налага допълнително да се събира такава информация? 

Съгласно чл. 133, ал. 2, т. 10 „Кметовете и кметските наместници са длъжни да 

поддържат и актуализират публичен регисrьр на домашните кучета, ловните кучета и 

кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се 

придвижват към регистриран животновъден обект". От 09.10.2020 г. Община Русе има 

сключени договори с външна фирма изпълнител за ползване на интернет базирана 

система за електронна регистрация, включваща модулите „Домашни кучета", 

„Ветеринарна регистрация" и ,,Безстопаuствени кучета и котки". До момента на 

територията на община Русе има регистрирани 483 бр. домашни кучета. 

В допълнение Ви уведомявам, че в чл. 133, ал. 2 от ЗВМД са разписани следните 

задължения, а именно т. 4 (изм. - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) „Кметовете 

и кметските наместници организират и приемат действия за събиране и обезвреждане на 

умрелите безстопанствени животни, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 

1069/2009" и т. 5 (доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г., изм., бр. 13 от 2020 
г., в сила от 14.02.2020 г.) „Кметовете и кметските наместници организират определянето 

на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и 

унищожаване на странични продукти извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите 

по чл. 259а, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от (ЕО) № 1069/2009. 
Към настоящия момент, в изпълнение на чл. 3, ал. 2 от Наредба N_° 3 от 27. 01.2021 

г. за условията и реда на обезвреждане на странични животински продукти и на 

продукти, получени от тяас, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по 



безопасност на храните, Община Русе има одобрен терен за обезвреждане на странични 

животински продукти и на продукти, получени от тsи, находящ се в землището на с. 

Тетово, поземлен имот 72357.501.151. 

С уважение, 

ПЕНЧО МИЛКОВ 
Кмет на Община Русе 

/1 


