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ИНФОРМАЦИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 

ЖИВОТНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 
 

Законодателството за защита и хуманно отношение в Европа се разработва 

основно от три наднационални организации: 

1.  Европейския съюз (ЕС) с 28 държави членки – законодателни актове - 

Директиви, Регламенти и Решения,  

2.  Съвета на Европа1 със седалище в Страсбург – Международни 

конвенции за защита на животните2 и  

3.  Международната организация за здравеопазване на животните 
(OIE) със седалище в Париж и с над 170 членуващи държави – разработва 

стандарти за защита на животните3, които са включени в Кодекса за сухоземни 

животни4 и в Кодекса за водни животни5. 

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Предвид високата чувствителност на гражданското общество у нас по 

темата за защита на животните и хуманното отношение към тях, при 

формиране на политиката си и издаване на нормативни актове институциите 

                                                 
1 Съвета на Европа (СЕ) - http://www.coe.int/en/ - е политическа международна организация на страните 

от Европа (т.нар. „Голяма Европа“ – 47 страни членки, за разлика от 28-те страни членки на Европейския 

съюз), която работи за целите на европейската интеграция. 
2 http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/default.asp 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list 
3 http://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/ 
4 http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 
5 http://www.oie.int/en/international-standard-setting/aquatic-code/access-online/ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

http://www.coe.int/en/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/default.asp
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list
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в България следва да отчитат тези обществени нагласи, както и стриктно да спазват и 

прилагат принципите на чл. 13 от Договора за функциониране на ЕС.  

Главната цел на инициативите на правителството следва да e практическото 

прилагане на принципите на член 13 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз, като животните в България, по силата на българското законодателство, се третират 

като същества чувстващи болка и страдание. 

Европейското законодателство в областта на хуманното отношение към животните 

е изцяло транспонирано и се прилага в Р България няколко години преди 

присъединяването на страната към Европейския съюз. 

Защитата на животните в българското законодателство се изразява в опазване на 

техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и 

особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, 

съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.  

В ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ6 (ЗВД) – 

Глава седма „Защита и хуманно отношение към животните“ са описани подробно 

изискванията, които следва да се спазват при отглеждане на селскостопански, работни и 

лабораторни животни, домашни любимци, безстопанствени животни, при 

транспортирането на животните на къси и дълги разстояния, по време на клане, така че 

да се осигури доброто състояние на животните и опазване на тяхното здраве. В ЗВД като 

рамков закон транспонира основните принципи на Европейското законодателство, като 

дава възможност за подробно разписване на всички европейски директиви в 

подзаконовите нормативни документи на националното ни законодателство. 

През 2008 г., с широка обществена подкрепа, в България беше приет ЗАКОН ЗА 

ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ7 (ЗЗЖ), с който се регламентират всички аспекти на 

третиране и отношение към животните. България получи много добра оценка от 

Европейската комисия, че това е един от най-модерните закони за защита на животните. 

С този Закон, българският законодател направи своя първи опит за успешно уреждане 

на необходимостта от защита на основните свободи на животните. Наред с 

формулирането на конкретни правила за хуманно отношение към чувстващите болка и 

страдание същества, заслужаващи нужната закрила, със закона като цяло бяха забранени 

проявите на жестокост към животни и за тях беше предвидена административно-

наказателна отговорност. 

В ЗВД и ЗЗЖ, както и в наредбите към тях са предвидени наказания и глоби за 

нарушаване на правилата за хуманно отношение към животните. 

В ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО8 и някои подзаконови актове към него 

също се формулират изисквания за защита на животните, зоохигиенните условия и 

изискванията към фермите, в които те могат да се отглеждат.  

В ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ9 се уреждат отношенията 

между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и 

устойчивото ползване на биологичното разнообразие в Република България, което е 

многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена 

                                                 
6 Закон за ветеринарномедицинската дейност (в сила от 02.05.2006 г., Обн. ДВ. бр.87 от 1 ноември 2005 

г., изм. ДВ. бр.58 от 26 юли 2016 г.) 
7 Закон за защита на животните (в сила от 31.01.2008 г., Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008 г., изм. и доп. 

ДВ. бр.34 от 3 Май 2016 г.) 
8 Закона за животновъдството (в сила от 09.09.2000 г., Обн. ДВ. бр.65/2000г., изм. ДВ. бр.61 от 2015 г.) 
9 Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.) 
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организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които 

протичат в тях. 

Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването 

му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите. 

Законът цели: 

 опазването на представителни за Република България и за Европа типове 

природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични 

растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична 

мрежа; 

 опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от флората, 

фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на 

ползване и търговия; 

 опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и 

животински видове извън естествената им среда; 

 регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни 

растителни и животински видове в природата; 

 регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и 

фауна; 

 опазването на вековни и забележителни дървета. 

На два пъти през 2009 г. и през 2011 г. Народното събрание на Р. България допълни 

НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС (НК) (В сила от 01.05.1968 г., Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968 г., 

изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г. - в сила от 27.05.2011 г., доп. ДВ. бр.54 от 5 Юли 2017г.) като първо 

инкриминира една от най-големите жестокости с животни, а именно организирането, 

участието, отглеждането, тренирането или предоставянето на животни за боеве - чл. 

325а, а през 2011 г., в чл. 325б, от Наказателния кодекс вече са предвидени санкции за 

прояви на жестокост към гръбначно животно, причиняване противозаконно на смърт, 

тежко или трайно увреждане на животно, които позволяват спрямо дейците да бъде 

прилагана наказателна отговорност по реда на НК в случай, че са налице необходимите 

за това предпоставки и деянието не представлява административно нарушение. Чл. 325в 

касае случаите, когато гръбначно животно, причини средна или тежка телесна повреда 

на човек и тогава наказателната отговорност носи собственикът или гледачът. 

Счита се, че деянията на жестокост към животни притежават висока степен на 

обществена опасност и в същността си представляват акт на насилие над цялото 

общество – престъпление срещу обществения ред, сигурност и нравственост. 

Постигнато е разумно съотношение между преследваната цел – строгата необходимост 

да се ограничат в максимална степен проявите на жестокост срещу животни и 

ангажираните административни, изпълнителни и наказателни средства, чрез които това 

може да бъде ефективно и процесуално постигнато. 

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ: 

 Издадени на основание на ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА 

ДЕЙНОСТ са следните наредби: 

o Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при 

отглеждане и използване на селскостопански животни (издадена от 

Министерство на земеделието и горите на основание чл. 149, ал. 3 от ЗВД, в 

сила от 01.05.2006 г., Обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006 г.);  
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 Транспонира Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 

година относно защитата на животни, отглеждани за 

селскостопански цели (OB L 221, 8.8.1998г., стр. 23—27) 

o Наредба № 21 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за защита и 

хуманно отношение при отглеждане на свине (издадена от Министерство на 

земеделието и горите на основание чл. 149, ал. 3 от ЗВД, Обн. ДВ. бр.5 от 17 

Януари 2006 г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006 г.);  

 Транспонира Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 

декември 2008 година относно определяне на минималните 

стандарти за защита на свинете (OB L 47, 18.2.2009г., стр. 

5—13). 

o Наредба № 14 от 3 февруари 2006 г. за минималните изисквания за защита и 

хуманно отношение при отглеждане на телета (издадена от Министерство 

на земеделието и горите на основание чл. 149, ал. 3 от ЗВД, Обн. ДВ. бр.17 от 

24 Февруари 2006 г.);  

 Транспонира Директива 2008/119/EО на Съвета от 18 

декември 2008 година за определяне на минимални 

стандарти за защита на телетата (OB L 10, 15.1.2009 г., стр. 

7—13). 

o Наредба № 25 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за хуманно 

отношение при отглеждане на кокошки носачки (в сила от 01.05.2006 г., 

издадена от Министерството на земеделието и горите на основание чл. 149, 

ал. 3 от ЗВД, Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., изм. ДВ, бр.102 от 22 Декември 

2009 г.);  

 Транспонира Директива 1999/74 формулираща 

минималните стандарти за защита на кокошките носачки 

(OB L 203, 3.8.1999г., стр. 53—57) и Директива 2002/4 на 

Комисията от 30.01.2002 за регистрация на обектите, 

отглеждащи кокошки носачки, обхванати от Директива на 

Съвета 1999/74/ЕС (OB L 30, 31.1.2002г., стр. 44—46). 

o Наредба № 26 от 5 август 2008 г. за определяне на минималните изисквания 

за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери (в сила от 

15.08.2008 г., издадена от Министерството на земеделието и храните на 

основание чл. 149, ал. 3 от ЗВД, Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2008 г.); 

 Транспонира Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 

2007 година за определяне на минимални правила за защита 

на пилетата, отглеждани за производство на месо (OB L 182, 

12.7.2007 г., стр. 19—28). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32008L0119
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o Наредба № 20 от 1 Ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита и 

хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за 

използването, отглеждането и/или доставката им (в сила от 01.01.2013 г., 

издадена от Министерството на земеделието и храните на основание чл. 

149, ал. 3 и чл. 153, ал. 3 от ЗВД, Обн. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012 г., изм. ДВ. 

бр.9 от 2 Февруари 2016 г.);  

 Транспонира Директива 2010/63/ЕС на Европейския 

Парламент и на Съвета от 22 септември 2010 година относно 

защитата на животните, използвани за научни цели (OB L 

276, 20.10.2010г., стр. 33—79) и Препоръка на комисията 

2007/526/ЕО от 18 юни 2007 година относно насоки за 

настаняване и грижи за животни, използвани за опитни и 

други научни цели (OB L 197, 30.7.2007г., стр. 1—89). 

o По отношение намаляване до минимум страданията на животните по време на 

клане и по време на епизоотии в България директно се прилага Регламент 

(ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година относно защитата 

на животните по време на умъртвяване (OB L 303, 18.11.2009г., стр. 1—30); 

o Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно 

защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това 

операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент 

(ЕО) № 1255/97 (OB L 3, 5.1.2005г., стр. 1—44); 

o Регламент (EО) № 1255/97 на Съвета от 25 юни 1997 година относно 

критериите на Общността за пунктовете за спиране и относно изменение на 

маршрутния план, посочен в приложението към Директива 91/628/EИО (OB L 

174, 2.7.1997г., стр. 1—6); 

o Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се 

отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към 

пансиони и приюти за животни (в сила от 01.07.2009 г., издадена от 

Министерството на земеделието и храните на основание чл. 176, ал. 2 от 

ЗВД, Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009 г., изм. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016 г.); - 

национално законодателство; 

o  Наредба № 44 от 29 октомври 2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания 

към пазарите за животни (в сила от 01.01.2004 г., издадена от 

Министерството на земеделието и горите на основание & 5 от ЗВД, Обн. ДВ. 

бр.101 от 18 ноември 2003 г.); 

o Наредба № 24 от 28 декември 2009 г. за реда и начините на взаимодействие 

между органите на Националната ветеринарномедицинска служба и 

Министерството на вътрешните работи (в сила от 08.01.2010 г., издадена от 

Министерството на земеделието и храните и Министерството на 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135474338
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135474338
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вътрешните работи на основание чл. 10, ал. 2 от ЗВД, Обн. ДВ. бр.2 от 8 

Януари 2010 г.); 

 Издадени на основание на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ (ЗЗЖ) са 

следните наредби: 

 

o Наредба № 40 от 2 декември 2008 г. за условията за отглеждане на 

селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и 

поведенчески особености (В сила от 12.12.2008 г., издадена от 

Министерството на земеделието и храните на основание ЗЗЖ, Обн. ДВ. 

бр.106 от 12 Декември 2008 г.).  

o Наредба № 2 от 11 Февруари 2009 г. за условията за отглеждане на космат и 

пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически 

и поведенчески особености (в сила от 20.02.2009 г., издадена от 

Министерство на земеделието и храните на основание чл. 19 от ЗЗЖ, Обн. 

ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009 г.). 

o Наредба № 39 от 1 декември 2008 г. за условията за отглеждане на животни 

компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески 

особености (издадена от Министерството на земеделието и храните на 

основание чл. 19 от ЗЗЖ, Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009 г.) 

o Наредба № 4 от 6 март 2009 г. за определяне на правилата за обучение на 

кучета (в сила от 20.03.2009 г., издадена от Министерството на 

земеделието и храните, Министерството на вътрешните работи и 

Министерството на отбраната на основание чл. 9 от ЗЗЖ, Обн. ДВ. бр.21 

от 20 Март 2009 г.); 

 Издадени на основание на ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО: 

o Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания 

към животновъдните обекти (издадена от Министерството на земеделието 

и горите на основание Закона за животновъдството, Обн. ДВ. бр.41 от 19 

Май 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016 г.); 

 Издадени на основание на ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА10: 

o Наредба № 27 от 10 юни 2004 г. за породните групи и изискванията, на които 

трябва да отговарят ловните кучета, условията за тяхното използване и редът 

за провеждане на изпитания с тях (издадена от Министерство на земеделието 

и горите, на основание чл. чл. 56, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча, 

изпълнението на тази наредба се възлага на началника на Националното 

управление по горите) (Обн. ДВ. бр.57 от 2 юли 2004г.); 

                                                 
10 Закон за лова и опазване на дивеча (Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 

2017г.) 
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 Издадени на основание на ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ: 

o Наредба № 6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за 

отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане 

и размножаване на защитени видове животни (загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 

г., Издадена от Министерството на околната среда и водите на основание 

чл. 61 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77 от 2002 г.) (Обн. 

ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. ДВ. 

бр.44 от 12 Юни 2009 г.); 

 Транспорнира Директива 1999/22/EО на Съвета от 29 март 

1999 година относно държането на диви животни в 

зоологически градини (OВ L 94, 9.4.1999 г., стр. 24—26). 

o Наредба № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на 

зоологическите градини (Издадена от министъра на околната среда и 

водите на основание чл. 62, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, 

обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г.); 

 Транспорнира Директива 1999/22/EО на Съвета от 29 март 

1999 година относно държането на диви животни в 

зоологически градини (OВ L 94, 9.4.1999 г., стр. 24—26). 

o Правилник за дейността на спасителните центрове (издаден от 

Министерство на околната среда и водите, на основание чл. 71, ал. 3 от Закона 

за биологичното разнообразие, Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г.). 

ИНСТИТУЦИИ ОТГОВОРНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ 

Контролът се осъществява от министъра на земеделието и храните чрез Българската 

агенция по безопасност на храните, а контролът по изпълнение на мерките за защита на 

дивите животни се осъществява от министъра на околната среда и водите и министъра 

на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция по горите. 

Контролните органи имат право: 

1. да установяват самоличността на собственика на животни; 

2. на достъп до всички обекти и цялата документация, необходима за осъществяване 

на проверката; 

3. да влизат след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти и 

транспортни средства, където се отглеждат животни или се предполага, че се 

отглеждат или се третират животни. 

Собствениците на животни са длъжни да осигуряват достъп до обектите и за оказване 

на неотложна помощ на животно, което е застрашено със смърт или тежко увреждане на 

здравето. 

Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на 

фуражите” (ЗХОЖКФ) към Централно Управление на Българска агенция по безопасност 

на храните (БАБХ) е компетентен орган, който осъществява контрол по спазване 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:31999L0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:31999L0022
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изискванията за здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях, както и за 

прилагане на законодателството в тази област. Дирекция ЗХОЖКФ методически 

ръководи и координира дейността на Областните дирекции по безопасност на храните 

(ОДБХ) по отношение на здравеопазването и хуманното отношение към животните. 

Дирекцията отговаря за изготвянето на процедури и инструкции за контрол за ОДБХ, за 

спазването на разпоредбите и изискванията на законодателството на ЕС, както и на 

националното законодателство. Експертите от дирекцията:  

- извършват проверки на основание заповеди на изпълнителния директор на 

БАБХ;  

- извършват тематични проверки за спазване изискванията за здравеопазване и 

хуманно отношение към животните в животновъдни обекти, които се 

регистрират по чл. 137 от ЗВД;  

- предприемат административно наказателни мерки, адекватни на констатираните 

несъответствия. 

- Инспектори от отдел „Контрол на храните” към ОДБХ са отговорни за спазване 

изискванията за ХОЖ по време на клане. 

- Контролът в общините на територията на Р България се осъществява от 

официални ветеринарни лекари (ОВЛ). За 2015 г. броят на ОВЛ е 375 (триста 

седемдесет и пет). Те извършва проверки в стопанствата в областта на здравето 

на животните и хуманното отношение към тях, упражняват надзор на действията 

на регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ), упражняващи частна 

ветеринарномедицинска практика.  

- На 1100 частни ветеринарни лекари е възложено изпълнението на мерките по 

Национална програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по 

животните и зоонозите 2016-2018 г., мерки по Програмите за надзор и 

ликвидиране на болести по животните и наблюдение за спазване на изискванията 

за хуманно отношение към животните в стопанствата. Тази дейност се 

осъществява чрез сключване на договори между РВЛ и съответните ОДБХ. При 

необходимост (със заповед на изпълнителния директор на БАБХ) РВЛ могат да 

бъдат ангажирани с допълнителни задачи. Контролът върху тяхната дейност се 

осъществява от ОВЛ, отговарящи за здравеопазване на животните на територията 

на съответната община.  

- След приемането на годишните програми за контрол, ОДБХ извършват 

официален контрол. Този контрол се осъществява от инспектори и официални 

ветеринарни лекари. Методите за извършване на инспекциите и вземането на 

проби са описани в процедурите и инструкциите за специфични проверки, 

изготвени от ЦУ на БАБХ.  

- При констатиране на нарушение на изискванията за ХОЖ, по време на 

извършване на проверки от компетентните органи, се предприемат следните 

действия: 

o Издава се предписание за отстраняване на несъответствието в срок от по-

малко от 3 месеца, без незабавни действия за административни и 

наказателни санкции (несъответствие А);  

o Издава се предписание за отстраняване на несъответствието в срок от 

повече от 3 месеца, без незабавни действия за административни и 

наказателни санкции (несъответствие Б);  

o Административни и наказателни санкции (несъответствие В). 
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- Органите на изпълнителната и на местната власт, обществените организации, 

физическите и юридическите лица са длъжни да оказват необходимото 

съдействие на служителите на БАБХ при изпълнение на контролните им 

функции. 

Още през 2009 г. Българска агенция по безопасност на храните (тогава Национална 

ветеринарномедицинска служба) създаде интернет страница с помощни и учебни 

материали, наръчници, разяснения, стандартни оперативни процедури и инструкции. 

Всички те могат да са от полза на общинските служители и ветеринарните инспектори 

при организиране на работата им, както и за запознаване на широката общественост с 

въпросите на защитата на животните: 

http://www.babh.government.bg/bg/Page/219/index/219?page=2 

http://www.babh.government.bg/bg/Page/242/index/242/Хуманно%20от 

http://www.babh.government.bg/bg/Page/219/index/219?page=3 

 

Дирекция "Животновъдство" към Министерство на земеделието, храните и 

горите: 

 подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на 

държавната политика в областта на хуманното отношение към животните и 

изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове в 

областта на хуманното отношение към животните; 

 подпомага методически структурите на министерството и координира 

дейностите му с други ведомства и организации, имащи отношение към 

хуманното отношение към животните; 

 участва в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за 

здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани с 

хуманното отношение към животните; 

 организира и участва в работата на Консултативния съвет по 

ветеринарномедицинска дейност и Съвета по животновъдство към министъра; 

 координира дейността по спазване на зоохигиенните и 

ветеринарномедицинските изисквания при отглеждането на селскостопанските 

животни; 

 участва в комисията за издаване на лиценз съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 

от 2016 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини; 

 участва в извършването на проверки на място в животновъдните обекти за 

установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство; 

Много материали могат да бъдат намерени и на интернет страницата на 

Министерство на земеделието, храните и горите: 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH/Obuchenia/MaterialiObuchenia.a

spx 

Министерство на околната среда и водите: 

- е основен контролен орган по Закона за защита на животните по отношение 

търговията, внасянето, изнасянето, използването и отглеждането на диви 

животни. 

Органите на местната власт осъществяват контрол: 

1. за изоставяне на животни на територията на общината; 

2. за идентификация и регистрация на кучета; 

http://www.babh.government.bg/bg/Page/219/index/219?page=2
http://www.babh.government.bg/bg/Page/242/index/242/Хуманно%20от
http://www.babh.government.bg/bg/Page/219/index/219?page=3
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH/Obuchenia/MaterialiObuchenia.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH/Obuchenia/MaterialiObuchenia.aspx
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3. за спазване изискванията за защита на животните в приютите на територията на 

съответната община; 

4. върху кучетата върнати по местата, от които са взети (чл. 47, ал. 3 от ЗЗЖ). 

Контролът се извършва чрез периодични проверки и проверки по постъпили молби, 

жалби и сигнали за нарушения на правилата за защита на животните, подадени от 

държавни органи, физически и юридически лица. 

Защитата на животните и хуманното отношение към тях са задължения на цялото 

общество, в лицето на държавните органи, органите на местното самоуправление, 

обществените организации, стопанските организации, образователните институции и на 

всеки отделен гражданин.  

 

 

 

 

 

 

28.08.2017 г. 

 

Изготвил: 

д-р Мадлен Василева, главен експерт 

дирекция „Оценка на риска“ на Център за оценка на риска по хранителната верига 

към Министерство на земеделието, храните и горите 


