
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР 

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 

за работа по преписки и дела за престъпления по чл. 278г, чл. 278д и 

по чл. 325а - 325в НК 

Общи въпроси 

1. Настоящите насоки се издават с оглед подпомагане на органите на 
досъдебното производство при работа по преписки и дела за престъпления по чл. 

278г, чл. 278д и по чл. 325а - 325в НК. Те имат за цел да осигурят ефективно 

взаимодействие с компетентните държавни органи, както и със съответни 

неправителствени организации за гарантиране на стандартите за осигуряване на 

защита и за хуманно отношение към животните. 

2. Защитата на животните и механизмите за нейното осъществяване се 
уреждат в отраслови /специални/ закони и подзаконови нормативни актове 

/Прwюжение 11 и се изразява в опазване на техния живот и здраве, предпазването 
им от нехуманно и жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и 

условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески 

особености 1 • Минималните стандарти за хуманно отношение са известни като 
,,принципа на петте свободи": 

свобода от глад и жажда - постоянен достъп до вода и осигуряване на диета, 

която поддържа животното в добро здраве; 

свобода от дискомфорт - предоставяне на подходящо обкръжение, включително 

подслон и подходяща площ за почивка; 

свобода от болка, нараняване и заболявания - профилактика, бърза диагностика и 

лечение; 

свобода да изразяват нормално поведение - предоставяне на достатъчно 

пространство, подходящо оборудване и обкръжение от себеподобни; 

свобода от страх и стресови ситуации - осигурените условия и работата с 

животните да е организирана така, че да се избягва тяхното страдание. 

Контролни органи 

3. Контролни органи, които установяват и санкционират административни 
нарушения относно защита на животните и могат да налагат и принудителни 

административни мерки2 са: 
- Българската агенция по безопасност на храните /БАЕХ/. Контролът по 

здравеопазване при отглеждане на животни, както и за спазване на правилата за 

защита и хуманно отношение към животните се осъществява от министъра на 

1 Вж. чл. 1, ал. 2 ЗЗЖ. 
2 Вж. чл. 72-75 ЗЗЖ. 
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земеделието, храните и горите чрез БАБХ. 

- Изпълнителната агенция по горите /ИАГ! 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 ИАГ. 

- Органи на местната власт. Контролът за изоставени животни на 

територията на общината; за спазване изискванията за защита на животните в 

приютите на територията на съответната община и т.н. се осъществява от 

органите на местната власт. 

4. Обществен контрол относно прилагането на закона се осъществява от 
упълномощени представители на юридически лица, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за 

защита на животните3 . 

Материалноправни въпроси 

5. Разпоредбите на чл. чл. 278г - чл. 278д и чл. 325а - чл. 325в НК са 

описателно-бланкетни и тълкуването им е поставено в непосредствена зависимост 

от съответните отраслови норми. 

Във всеки конкретен случай следва да се преценява и разграничава с оглед 

правилната квалификация престъплението от административното нарушение, 

както и обикновения от маловажния случай, когато е предвиден в състава. 

Преценяват се всички относими обстоятелства, които индивидуализират и 

определят степента на обществената опасност на конкретния случай: единична ли 

е проявата или масово явление, разпространеност, време и място на извършване; 

характер и размер на причинените вредни последици, степен на увреждане, 

размер на имуществените вреди (вкл. с оглед специфичната особеност и ценност 

на увредените животни/растения-брой и възраст, защитеност, застрашеност и 

т.н).; отрицателно въздействие върху други обекти (за биоразнообразието, 

екологичното равновесие и пр.); брой на участвалите лица и използваните 

технически, транспортни и други средства; по отношение на дееца - осъждан ли е, 
наказван ли е по административен ред, извършвал ли е друго такова деяние, 

мотиви и подбуди на деянието, смекчаващи или отегчаващи обстоятелства. 

5.1. По чл. 278г - чл. 278д НК. 

Опазването на защитените растителни и животински видове от флората и 

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

търговия, вкл. с екземпляри от застрашени видове, се осигурява чрез специална 

уредба, вкл. чрез обявяване на защитени зони и територии и регулиране на 

ползването и търговията с екземпляри от определени видове4. 
Придобиването и отглеждането на защитени животински видове се 

забранява, а отглежданите видове се отнемат в полза на държавата, когато няма 

специално разрешително от Министерството на околната среда и водите. За 

защитени на територията на цялата страна се обявяват изрично посочени диви 

животински и растителни видове, като за тях са предвидени конкретни забрани. 

3 Вж. чл.57-58 ЗЗЖ. 
4 Вж. Закон за биологичното разнообразие /ЗБР/. 
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а) По чл. 278г НК: 

- по предмета на пресmъУ1Лението /по ал. 1 :,,екземпляр от защитен вид от 
дивата флора или фауна"; по ал. 2: допълнително и „техни части или продукти"/. 

Под „екземУ1Ляр"5 следва да се разбира всяко животно или растение, живо 
или мъртво, всяка лесно разпознаваема част от тялото или всеки продукт, получен 

от животното или растението, както и всяка друга стока, която въз основа на 

съпроводителен документ, опаковка, означение, етикет или друго обстоятелство 

може да се идентифицира като част или дериват от животно или растение. В 

понятието „ защитен вид" се включва животински и растителен вид, като 

защитеността се визира в конкретни законови текстове6 . 
- по изпълнителното деяние /унищожи, повреди, придобие, държи, 

отчужди, търгува/. 

Следва да се съобразява, че се касае за живи растителни и животински 

видове, поради което под „унищожи" следва да се разбира „убие", ,,причиняване 

на смърт" за животни, и прекъсване на естествената връзка на растението чрез, 

бране, отрязване или изкореняване. 

При „повреди" се има предвид трайно увреждане /осакатяване/ на животно, 
което прави невъзможно връщането в естествената му среда с оглед неговото 

оцеляване, а при растение - такова засягане, което се отразява негативно на 

качествата им /възможност за размножаване, приспособимост и други/. 

„Придобие" включва получаване от субекта на фактическа власт върху 

екземпляр чрез сделка /възмездна, безвъзмездна/ или чрез вземане непосредствено 

от природата. 

,Държи" се изразява в упражняване на фактическа власт върху екземпляр в 

неволя, отглеждане /временно, постоянно/ или задържане за определен период от 

време. Тъй като съставът се осъществява непрекъснато през даден отрязък от 

време, тази форма на изпълнителното деяние се проявява като продължено 

престъпление. 

„Отчужди" означава осъществяване на възмездна или безвъзмездна 

сделка, при което фактическата власт преминава върху трето лице. 

Под „търгува" /ал. 2 на чл. 278г НК/ следва да се разбира възмездно 
отчуждаване, което не е еднократна или спорадична дейност /за разлика от 

„отчужди"/, а се извършва по занаят и служи като основно или допълнително 

средство за препитание. 

При извършването на посочените форми „придобие", ,,държи", ,,отчужди" в 

комбинация, ако са налице и другите условия, може да се осъществи и приложи 

чл. 26 НК /продължавано престъпление/. Извън това би се осъществила реална 
съвкупност. 

5 Вж. допълнителните разпоредби на ЗБР § 1, т. 15, както и т.т. 5, 39 и 40 за „вид", ,,флора", 
,,фауна". 

6 Вж. чл. 37 ЗБР, както и чл.38, чл. 40; чл. 47; приложение № 3 ЗБР - придобиването и отглеждането 
на защитени животински видове се забранява; отглежданите видове се отнемат в полза на държавата, когато 

няма специално разрешително от Министерството на околната среда и водите /чл. 22, ал. 2 ЗЗЖ/. За 
защитени на територията на цялата страна се обявяват дивите животински и растителни видове, посочени в 

приложение № 3 /чл. 37 ЗБР/. 
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Съставите /без държането/ са резултатни и са довършени с настъпването на 

посочения общственоопасен резултат - унищожаване, повреждане, придобиване 

или прехвърляне на фактическата власт. Държането е формално престъпление. 

- деянието да не съставлява маловажен случай7• При преценката се 
съобразява ценността на предмета /екземпляр от какъв вид и пр./, начинът на 

извършване на деянието и т.н. Маловажният случай се санкционира като 

административно нарушение по Закона за биологичното разнообразие. 

- по противозаконния характер на действията/бездействието, съставляващи 
изпълнителното деяние. Този елемент от обективна страна отграничава 

унищожаването при законово предвидени случаи, както и придобиване, държане, 

отчуждаване, осъществено по предвидения от закона ред със съответно 

разрешение или сертификат8. 
- по субективната страна. Тя е под формата на пряк и евентуален умисъл 

/за ал. 1 и 2 на чл. 278г НК/. Съзнаването на факта, че животното/растението е 
екземпляр от защитен вид, е свързано със съзнание, че извършването на каквито и 

да било действия спрямо него е обусловено от наличието на разрешение. Касае се 

за пряк умисъл, когато субектът е наясно с качествата на екземпляра, и за 

евентуален - когато не се е осведомил, въпреки че не е имало пречка да го 

направи, което свидетелства за безразличното му отношение към последиците от 

деянието. 

Съставомерно е и непредпазливото извършване на деянието съгласно ал. 3 
на чл. 278г НК. Това би било възможно, когато при осъществяване на разрешени 

действия не се вземат необходимите мерки за сигурност или ограничаване на 

вредите и това е довело до неблагоприятни последици. 

б) По чл. 278д НК: 

- по предмета на престъплението /,,екземпляр от европейски или световно 
застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 
към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак(*)"/; 

Касае се за европейски или световно застрашени диви гръбначни животни. 

Съдържанието на понятията „застрашен вид" и „световно застрашен вид" е 

предвидено в ДР на ЗБР /§ 1, т. 19, Зба/. Тъй като в нормативната база няма точни 
указания кои са европейски застрашени видове, това подлежи на доказване, като 

се съобразява Европейският червен списък и др. 

- изпълнителното деяние по чл. 278д е идентично с деянието по чл. 278 г. 
НК /без търгува/, не се наблюдават различия и по отношение на противозаконния 

характер на деянието. 

- по чл. 278д не се изисква немаловажност на случая, за да е престъпление. 
Това означава, че всяко засягане на екземпляр от посочените видове е с 

достатъчно висока степен на обществена опасност. 

- относно субективната страна е налице различие, свързано с отсъствието 
на непредпазлив състав по чл. 278д НК. 

7 Вж. чл. 93, т. 9 НК, Тълкувателни решения № 23/1981 г., № 62/1978 г., № 53/1986 г. на ВКС; 
Постановление на пленума на ВС № 6/1984 г. и т.н. 

8 Вж. Глава трета, раздел VI „Изключения", чл. 48 и сл., както и Глава четвърта „Търговия със 
застрашени видове от дивата флора и фауна. предотвратяване и управление на въвеждането и 

разпространението на инвазивни чужди видове", чл. 70 и сл. на ЗБР. 
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5.2. По чл. 325а, чл. 3256 и чл. 325в НК. 
Съставите осигуряват наказателноправната защита на отношенията, 

свързани с недопускане на жестоко и нехуманно отношение към животните. 

Общите условия за отглеждане на животните, съобразени с техните 

физиологически и поведенчески особености, се определят с наредби на министъра 

на земеделието, храните и горите9 . Условията за отглеждане на дивите животни, 
съобразени с техните физиологични и поведенчески особености, се определя с 

наредба на министъра на околната среда и водите. Отглеждането на диви животни 

извън естествената им среда се допуска само в регис'7оирани зоопаркове, 

аквариуми, терариуми, циркове, ферми, воли ери и вивариуми O
• 

Собствениците на животновъдни обекти и на животни имат предвидени 

задължения относно осигуряване на изискуемите условия за отглеждане, на 

ветеринарномедицинско обслужване, за спазване изискванията за защита и 

хуманно отношение и пр., вкл. да осигуряват постоянен контрол върху здравното 

им състояние с цел недопускане причиняването на излишни страдания на 

животните. 

Когато собственикът на животно не може да полага грижи за него, следва 

да го предаде в приют, спасителен център, друг животновъден обект или на нов 

собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и 

поведенческите му особености. Който намери болно или наранено животно, е 

длъжен да информира приюта за животни, съответните органи на местната власт, 

областната дирекция по безопасност на храните, районното управление на 

Министерството на вътрешните работи или териториалните поделения на 

Изпълнителната агенция по горите 11
• 

Минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане, 

използване, продажба, транспортиране, клане и умъртвяване на различни видове 

животни се уреждат с наредби на министъра на земеделието, храните и горите 12 • 
Нормативно са предвидени ангажименти за различни органи13 , организации 

и лица, свързани и с грижата за безстопанствени животни. 

Безстопанствените животни се настаняват в регистрирани приюти. 

Органите на местната власт изграждат приюти за безстопанствени животни, 

за дейността на които отговарят кметовете на населените места. Те се стопанисват 

от общините и/или организациите за защита на животните, регистрирани по реда 

на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Организациите за защита на 

животните могат да създават собствени приюти за безстопанствени животни. 

Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за 

животните, които се предлагат за отглеждане, в т. ч. в интернет страница и 

публикации в медиите14 . 

9 Вж. чл. 19 ЗЗЖ. 
10 Вж. чл. 182 ЗВД. 
11 Вж. чл. 11, чл. 16 ЗЗЖ. 
12 Вж. чл. 11, чл. 12, 14 - 18, 20 ЗЗЖ, чл. 132, 149, 150 ЗВД. 
13 Кметовете на общини , Националното сдружение на общините в Република България, 

Българският ветеринарен съюз и организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните. 

14 Вж. чл. 137, ал. 1 ЗВД, чл. 41 ЗЗЖ. 
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- По предмета на престъпленията: За престъплението по чл. 325а няма 
законово изискване за принадлежност на животните към определен вид. За 

съставомерността по чл. 3256 и чл. 325в НК изрично е предвидено „гръбначно 
животно", което означава вкл. домашно, диво, безстопанствено. 

- По изпълнителното деяние: По чл. 325а НК формите на изпълнителното 
деяние са свързани с осъществяването или осигуряването на бой с животни /по ал. 
1 : ,,организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира 
или предоставя животни за боеве"; по ал. 2: ,,организира или участва в залагания 
при боеве с животни"/ и са следните: 

Организиране на боеве с животни означава създаването на условия за 

провеждане на бой с животни - намиране на подходящи помещения, намиране 

/подбор/ на подходящи животни, набиране на публика, определяне на подходящи 

правила, по които да се провеждат боевете и т.н. 

Участие в провеждането на боеве с животни се отнася към създаването 

на конкретни условия за физически контакт между животните, включени в боя. 
Отглеждане на животни за боеве е свързано с отглеждането на животни, 

предназначени за включването им в боеве. Обичайно това включва отглеждането 

на агресивни или други подходящи за това породи. 

Трениране на животни за боеве означава целенасочена дейност към 

обучение на животно да участва в боеве, стимулиране на агресивните му нагласи. 

Предоставяне на животни за боеве означава физическото предаване на 

животни на лица, които организират боеве с тях. 

Предвидени са и квалифицирани състави, свързани с повторност, с 

особености на субекта /с оглед образование - ветеринарни лекари или техници, 

или дейност по отглеждане на животни/, присъствие на малолетно или 

непълнолетно лице на боевете, с цел разпространение, които не разкриват 

особености. 

Организирането на залагания в боеве с животни е свързано със 

създаването на условия за приемането на залози, тяхното приемане, обработване 

и изплащане на съответни суми. Касае за хазартна дейност и съставът по ал. 3 на 
чл. 325а НК е специален спрямо този по чл. 327 НК. 

Участието на залагания в боеве с животни се отнася до еднократно 

участие в залагане. Боят с животни е самостоятелна проява на жестоко 
15 ~ 

отношение , наред с предвиденото причиняване на смърт, тежко или траино 
увреждане на гръбначно животно като субектът прояви жестокост към 

гръбначно животно /чл. 3256 НК/. 
Не се смятат за жестокост към животните и не са противозаконни действия, 

които се извършват при ограничаване и ликвидиране на заразни болести, при 

осъществяването им като разрешени дейности и т.н. /лов и риболов съобразно 

Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите; 

регламентирани медицински експерименти и лекарствени изпитвания; клане на 

животни, отглеждани за месо и суровини, както и за религиозни ритуали на 

15 В редакция от 2008 г. на чл. 1 О ЗЗЖ изрично боят с животни и причиняването на увреждане и 
смърт на животни са предвидени като прояви на особена жестокост, а от 2011 г. същите са съставомерни по 

чл. 325а и чл. 32356 НК. 
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регистрирани вероизповедания и т.н. 16 Не е неправомерно причиняването на 
увреждания и смърт на животни, когато се извършва и при условията на крайна 

необходимост17 . 
Изпълнителното деяние по чл. 325в НК /,,не положи достатъчно грижи за 

гръбначно животно, което се намира под негов надзор"/ се осъществява с 

несъответно на дължимото действие/бездействие на лицето, под чийто надзор е 

животното. Ориентир при преценката на дължимото поведение е нормативната 

уредба, която предвижда общи и специфични /относно диви животни; при 

използване на животни за определени дейности 18 и пр./ изисквания към 
отглеждането и грижата за животните 19

• 

Престъплението по чл. 325в НК е със сложна правна конструкция и засяга 

два обекта - освен обществените отношения, осигуряващи хуманното отношение 

и полагане на грижи за животните, засяга и обществените отношения, 

осигуряващи живота и здравето на хората. 

Въздействието, което причинява вредоносния резултат, се постига чрез 

усложнен причинно-следствен механизъм - вследствие неполагане на достатъчно 

грижи от извършителя, ,гръбначното животно, намиращо се под негов надзор 
1 

уврежда човек. 

Обективната страна изисква причинна връзка между несъответните грижи и 

резултата - телесна повреда /по ал. 1/ или смърт /по ал. 2/. 
Субективната страна по отношение на резултата предполага непредпазлива 

форма на вина. 

Проверка и досъдебно производство 

6. Когато съобщението не съдържа достатъчно данни за образуване на 
досъдебно производство и не се налага провеждането на неотложни действия, 

прокурорът може да възложи извършването на предварителна проверка на 

органите на МВР и/или на контролните органи за ветеринарномедицинските 

дейности и за спазване правилата за хуманно отношение към животните. 

Съобразно случая, прокурорът може да укаже включване/допускане на 

упълномощени представители на юридически лица, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за 

защита на животните, с оглед осъществяване на обществен контрол. 

Прокурорът осъществява координацията с другите компетентни държавни 

органи за подпомагане осигуряването на необходимите условия и действия по 

изземването и настаняването в приют или друго специализирано заведение 

/приложение 2/. В тази връзка е препоръчително предварителното изясняване на 
наличните действащи заведения и възможности относно видове животни, 

капацитет, изисквания и др. 

Когато възлага на органите на МВР проверка или провеждане на 

досъдебно производство, указва ангажирането по възможност на специализирани 

16 Вж. чл. 8 ЗЗЖ, чл. 117, ал. 1, т. 1 О, 11 и 12, чл. 159, ал. 3, чл. 160, ал. 2 и чл. 179, ал. 3 ЗВД. 
17 Вж. чл. 13 НК, както и изрично чл. 62, ал. 4 ЗЗЖ. 
18 Диви животни; цирк, театър, вариете и други увеселителни заведения, състезания, изложби, 

реклами и филмови снимки; продажба в зоомагазини; транспорт. 
19 Вж. съответно глава втора и трета от ЗЗЖ, чл. 149-150 ЗВД. 
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служители с оперативни и разследващи функции20 /приложение 3/. 
7. При упражняване на правомощията по чл. 212-213 НПК прокурорът 

следва да съобразява евентуално реализираната административно-наказателна 

отговорност с оглед спазване на принципа ne Ьis in idem. 
8. При смърт или увреждане на човек досъдебното производство се 

провежда приоритетно съобразно методиката и тактиката на разследване на 

съответните видове престъпления от общ характер. 

При смърт или увреждане на животно в огледа участва и ветеринарен 

лекар, като се вземат мерки за своевременно оказване на необходимата 

ветеринарно-медицинска помощ. 

Съобразно конкретния случай, животното се изземва по реда на НПК и 

със съдействието на съответните контролни органи /с оглед вида на животното/ 
или ЮЛ с нестопанска цел, като се настанява в приют или друго специализирано 

заведение. 

9. При осъществяване на правомощията си по ръководство и надзор върху 
разследването наблюдаващият прокурор, освен съобразяването с отрасловата 

/специалната/ нормативна уредба, за всеки конкретен случай извършва преценка 

на необходимостта от назначаване на експертиза: 

Ветеринарномедицинска експертиза се назначава, когато се изискват 

познания от областта на ветеринарната медицина. При престъпленията по чл. 325а 

- 325в НК тя може да отговори на следните примерни въпроси: 
► Какви са причинените увреждания на животното? 
► Какви са причините за заболяването, увреждането или смъртта на 

животното и какъв е механизмът на причиняването им? 

► Има ли предразполагащи фактори за заболяването, увреждането или 

смъртта на животното и кои са те? 

► В какво се е изразило неправилното хранене, отглеждане или използване на 

животното? 

► Какви правила и изисквания на отрасловите нормативни актове и на 

добрите практики не са спазени? 

► Има ли причинна връзка между неспазването на изискванията и 

настъпилото увреждане? 

► Могло ли е да се предвиди и предотврати противоправният резултат? 
► Взети ли са всички необходими мерки за недопускането му? 
► Проведено ли е лечение, правилно ли е то и какви са резултатите от него? 

Зоологическата експертиза, като подвид на съдебно-биологичната 

експертиза, се назначава, когато се изискват познания от областта на зоологията. 

Тя може да установи: 

► вида на съответното животно, както и дали съответните обекти са части или 

продукти, произхож~ащи от определен вид животно; 

► принадлежността 1i установеното животно към конкретен защитен или 
застрашен вид /с оглед на чл. 278г и чл. 278д/, респективно че е гръбначно 

животно /за чл. 3256 и чл. 325в НК/. 

20 Вж. Заповед № 8121з-205/18.06.2014 г. на министьра на вътрешните работи за утвърждаване на 
процедури за реагиране. 
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Ботаническа експертиза, като подвид на съдебно-биологичната 

експертиза, се назначава, когато се изискват познания от областта на ботаниката, 
която може да установи: 

► вида на съответното растение, както и дали съответните обекти са части 
или продукти, произхождащи от определен вид растение; 

► принадлежността установеното растение към конкретен защитен или 

застрашен вид с оглед на чл. 278г, както и на чл. 278д - доколкото 
установеният вид е включен в приложение № 3 към Закона за биологичното . 
разнообразие, означен със знак (*); 

► какви структурни или функционални увреждания са причинени на 

растението с оглед преценката дали се касае за повреждане или 

унищожаване и т.н. 

Прwюженuя: 
No 1 Списък на относими нормативни актове; 
№ 2 Регистри на приюти и развъдници; 
No 3 Актове на МВР, създаващи специализирани поли V ски органи 

чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 
2016/679 

ГЛАВЕН ПРО ... _,___~---~---------' 
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Списък 

на основни относими нормативни актове 

1.Закони 

Закон за защита на животните 

Закон за биологичното разнообразие 

Закон за ветеринарномедицинската дейност 

Закон за защита на растенията 

Закон за защитените територии 

Закон за опазване на околната среда 

Закон за горите 

Закон за генетично модифицирани организми 

Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни 

Закон за лова и опазване на дивеча 

Закон за рибарството и аквакултурите 

2. Подзаконови нормативни актове 

Приложение 1 

Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни 
за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие 

за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските 

видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение 
№ 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи 
за улавяне и убиване от приложение № 5 

Наредба № 16 от 3.02.2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и 
използване на селскостопански животни 

Наредба № 40 от 2.12.2008 г. за условията за отглеждане на селскостопански 

животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености 

Наредба № 14 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно 
отношение при отглеждане на телета 

Наредба № 21 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно 
отношение при отглеждане на свине 

Наредба № 25 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за хуманно 

отношение при отглеждане на кокошки носачки 

Наредба № 26 от 5.08.2008 г. за определяне на минималните изисквания за 

хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери 

Наредба № 2 от 11.02.2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат 
дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и 

поведенчески особености 



Наредба № 26 от 28.02.2006 г. за условията за защита и хуманно отношение 

към животните по време на транспортирането им 

Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на 

животните по време на клане или умъртвяване 

Наредба № 4 от 6.03.2009 г. за определяне на правилата за обучение на кучета 



1 

No 2708-0126 Благоевград Благоевград с.Покровник 

1. 8000-0002 Бургас Бургас Бургас 

2. 8237-0114 Бургас Несебър Несебър 

Бургас, кв. 
3. 8112-0275 Бургас Бургас 

Рудник 

4. 8200-0047 Бургас Поморие Поморие 

5. 9102-0082 Варна Варна с.Каменар 

6. 9143-0094 Варна Аксаково гр.Игнатиево 

7. 9160-0115 Варна Девня гр.Девня 

8. /ifflf##### ВЕЛИКО ВЕЛИКО ШЕМШЕВО 

ТЪРНОВО ТЪРНОВО 

9. 52500300 ВЕЛИКО свищов свищов 

ТЪРНОВО 

10. 51520272 ВЕЛИКО СТРАЖИЦА БРЯГОВИЦА 

ТЪРНОВО 

11. 
3700-0508 Видин Видин Видин 

12. 5300Е- Габрово Габрово Габрово 

0006 
13. 5400-0400 Габрово Севлиево Севлиево 

14. 9300-0270 Добрич Добрич гр.Добрич 

15. 9300-0268 Добрич Добрич гр.Добрич 

16. 6610-0081 Кърджали Кърджали гр. Кърджали 

17. 2548-0042 Кюстендил Кюстендил с.Радловци 

18. 2600-0400 Кюстендил Дупница гр.Дупница 

19. 2670-0075 Кюстендил Бобовдол гр.Бобов дол 

20. 346/16.06. Ловеч Троян гр. Троян 

2015 г. 
21. 3449-0333 Монтана Монтана с. Доктор 

Йосиdюво 
22. 3400-0277 Монтана Монтана Монтана 

23. 2300-0167 Перник Перник Перник 

Регистър на приюти за кучета 

Имот №000601 от землището на с.Покровник 
Приют за безстопанствени КЧ на Община 

БлагоевrDад 

гр. Бургас, кв. Крайморие, м. Пода Община Бургас 

гр. Несебър, м. "Стролата" Община Несебър 

гр. Бургас, кв. Рудник, имоти с №№067025 и 

067026 в местност „Бижова мина" и имот Фондация „АНИМАЛ ЕС О ЕС" 

№067024 в м .. долап тепе" обш. БvDrac 

гр. Поморие, в поземлен имот с идентификатор 
Община Поморие 

57491.31.505 по КК и КР на гр. Поморие 

с.Каменар, общ.Варна, обл.Варна Общински приют за безстопанствени кучета-

ВаDна 

гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна СНЦ Фелнасен Анимал Рескю-Варна 

гр.Девня, общ.Девня, обл.Варна СНЦ "Лъки Хънт Фондейшън" 

ШЕМШЕВО ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ 

КУЧЕТА 

СВИЩОВ - ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ 

БРЯГОВИЦА , ул "ДЕВЕТА "No 73 ХОТЕЛ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 

местност "Алимана", УПИ 274, кв.94 Приют за безстопанствени кучета 

местност Баевски дол Приют за безстопанствени кучета на община 

ГабDОВО 
местност Драгелиците Приют за безстопанствени кучета на ОБЩИНА 

СЕВЛИЕВО 

бул."25 IX "№98 СД"Обич за обич 

ул."Хан Тервел" - промишлена зона "Запад" общински приют 

ул. ,,Язовирска" база Чистота на „ОЧБ" ЕООД ,,Дай лапа" 

с.Радловци, местност"Долбин" Приют за безстопанствени кучета 

гр.Дупница, местност "Злево" Приют за безстопанствени кучета 

гр.Бобов дол, ул."27-ми октомври"Nо2 Приют за безстопанствени кучета 

гр. Троян, м. "Урвата", обл. Ловеч Приют 

пи 683005 център за домашни любимци на Пол Доналд 

Уонклин 

пи 4.178 център за домашни любимци на Мая Ангелова 

ТолоDова 

кв.Кристал Приют за безстопанственни животни 

Пата: 03.11.2017 
Приложение 2а 

за 30 броя кучета 

80 

20 

235 

20 

197 кучета 

27 кучета и 40 котки 

20 кучета 

74бр 

16 бр 

9 КУЧЕТА И 4 КОТКИ 

96 бр. кучета 

45 

80 

400 

104 
8 Ьр. Кч. от големи 
породи или 20 бр. Кч. 
от малки породи 

100 броя 

до 52 броя 

10 бDОЯ 
до 1 О кг-21 бр, от 10-25 
кг-18 бр., над 25 кг-15 
бр. 

150 броя 

37 

150 бр.кучета 
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24. 2136 Пловдив Пловдив Пловдив Пловдив vл. "ПазаDджишко шосе" 4-ти км 

25. 5900-0783 Плевен гр. Левски гр. Левски Индустриална зона, УПИ 1 - 2691, кв.157 

26. 5885-0075 Плевен Плевен с. Къшин ПИ No 020013, местност "КОМУДАРА" 

27. 7000-0991 Русе Русе Русе м. Орта екенлик 

28. 7539-0500 Силистра Силистра Калипетрово 
с. Калипетрово, ПЗ "Изток" УПИ Vlll-20,кв.2, ПИ 

№41143.502.57 

29. 

гр. Силистра - ПИ No 66425.507.196.2, местност 
7500-0111 Силистра Силистра Силистра 

"Орта Борун" 

30. 1808-0188 София Столична кв.Сеславци кв.Сеславци 

31. 
с.Горни богров ПИ с идентификатор 

1855-0066 София Столична с.Горни богров 
164448.7840.39 

32. 
1574-0007 София Столична кв.Гео Милев кв.Гео Милев ул.кв.Гео Милев №164 

33. 
1806-0046 София Столична с.Горни богров Хан Богров 20 

34. 
1700-0004 София Столична Антон Найденов №14 студентски град 

35. 
6000-0235 Стара Загора Стара Загора Стара Загора кв. "Зора"-опитно поле 

36. 
6100-0152 Стара Загора Стара Загора Казанлък местност "ДЕРЕЛИКА" 

37. 
7700-0386 ТЪРГОВИЩЕ Търговище гр. Търговище 

гр. Търговище, пл. ,,Свобода", тел. 0895 561 
880 

38. 
7800-0376 ТЪРГОВИЩЕ Попово гр. Попово 

гр. Попово, п.к. 7800, обл. Търговище, ул. ,,Ал. 

Стамболийски"Nо1 тел. 0879 438 839 
39. 6400-0413 ХАСКОВО Д-ГРАД ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД-ул.П.Пенев 

40. 9700-0344 Шумен Шумен гр. Шумен гр. Шумен, кв." Тракия", ул."Симеон Велики" 

41. 9850-0401 Шумен В. Преслав гр.В. Преслав гр.В. Преслав, ул."Златен век" No 2, Зоокът 

ПDиют за безстопанствени кvчета 

Приют за безстопанствени кучета 

ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ 

Общински приют за безстопанствени животни 

Общински приют за безстопанствени кучета 

Частен приют за животни - СНЦ "Закрила на 
безгласните" 

ОП"ЕКОРАВНОВЕСИЕ"( ПРИЮТ ЗА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА) 

ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ ОТ 

ОТКРИТ ТИП СОБСТВЕНОСТ НА ОП " 
ЕКОРАВНОВЕСИЕ" 
ОП"ЕКОРАВНОВЕСИЕ"( ПРИЮТ ЗА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА! 

Приют за безстопанствени кучета на 

А.Р.СОФИЯ 

Животновъден обект на КСБК( приют за 

безстопанствени кvчета) 

Приют за безстопанствени кучета; Община 

СтаDа ЗaroDa 

Приют за безстопанствени кучета; Община 

Казанлък 

Приют за безстопанствени животни - община 

ТЪDГОВИШе 

Приют за безстопанствени животни - община 

Попово 

Приют за безстопанствени животни 

ОП''БлагоvстDояване'' 

Приют за безстопанствени кучета 

Приют за кучета-СНЦ "Милосърдие" 

Пата: 03.11.2017 
Приложение 2а 

85бD. 

15 клетки-30 кучета 

40 клетки- 50 кучета 

540 кучета и 15 котки 

100 бр. кучета 

27 бр. големи породи 
кучета или 38 бр. 
средни породи или 47 
бр. дребни породи 

кучета и 12 бр. 
възрастни котки или 15 
,=_ ·-··· .. ·-··· 
250 

1524 

100 

200 

50 

50 броя 

65броя 

54 бр. кучета 

60 бр. кучета 

до 60 бр.кучета 

400 броя 

100 бDОЯ 
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8600-0840 Ямбол Ямбол гр. Ямбол 

8700-1179 Ямбол Елхово гр. Елхово 

8630-0570 Ямбол Тунджа с.Роза 

8720-0354 Ямбол Болярово гр. Болярово 

гр. Ямбол, ул. "Ямболен" 35 Приют за безстопанствени животни 

гр. Елхово-землище Приют за безстопанствени животни 

с. Роза-землище Приют за безстопанствени животни 

гр. Болярово, ул. "Н. Льсков", 7 Приют за безстопанствени животни 

Пата: 03.11.2017 
Приложение 2а 

150 

24 

44 

35 
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Дата: 03.11.2017 

Регистър на развъдници за кучета Приложение 26 

No Рег. номер Област Община 
Населено 

Адрес Наименование 
място 

капацитет 

1. 9179-0018 Варна Белослав с.Страшимир с.Страшимирова Ариа Кенъл ЕООД 90 кvчета 
2. 6634-0058 гр. Кърджали гр. Кърджали с. Петлино нерегулиран поземлен имат с Развъдник за малки декоративни породи кучета 

идентификатор 501.378 и 501.379 
по & 4 - ЗЗП No 28 от землище с. 

5605420038 Петлино 40 броя 
3. 3400-0231 Монтана Монтана Монтана кв. Кошарник, ПИ 48489.16.24 Развъдник за кучета на Аврам Найденов Петков /Българско 80 
4. 3600-0111 Монтана Лом Лом м-ст "Бахчите, ПИ 44238.604.349 Развъдник и пансион за кучета на Александър Иванов Александров 17 от едри, 37 от средни 

5. 4270-0410 Пловдив Първомай Първомай ул. "Ангел Кънчев" 11 Развъдик за кучета 20 
6. 4270-0412 Пловдив Първомай Първомай ул. "Жеравна" 19 Развъдик за кучета 20 
7. 1362А-0011 София Столична с.М.Бучино ул. Колю Фичето №13 ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ/РАЗВЪДНИК ЗА КУЧЕТА/ ДЕНИЗА ·1 u ор.разплодни 

животни с приплодите 

ДЕЯНОВА до 2 мес.възраст 
8. 1746-0113 София Столична кв.Волуяк ул.Младост №25 Животновъден обект(развъдник за кучета) на ни колай евтимов / 15 бр.разплодн 
9. 1362А-0010 София Столична с.М.Бучино ул.Орлица №23А Животновъден обект (развъдник за кучета) на АНТОАНЕТ А животни 

10. 6260-0365 Стара Загора Раднево Раднево кв.Гипсово,местност Развъдник за кучета; "ДАРКО СП" ООД 51 бр. кучета 
11. 8600-0874 Ямбол Ямбол гр. Ямбол землище на гр. Ямбол - ул. обект за отглеждане и развъждане на кучета и котки 72 кучета едри породи, 

Безмеnско шосе 34 кучета дребни 
12. 8600-0922 Ямбол Ямбол гр. Ямбол кв. Индустриален, ул. Ямболен, обект за отглеждане и развъждане на кучета и котки 100 кучета 
13. 8743-0195 Ямбол Ямбол с. Мамарчево с. Мамарчево хотел за кучета и котки 32 кvчета, 12 котки 
14. 8600-0907 Ямбол Ямбол гр. Ямбол м. "Нови лозя" хотел за кучета 40 кучета 

1 



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

ЗАПОВЕД 

№ .J!/./t;;.-:.-1.6.1 ........... ..1.i~/!.~2016 г. 

ОТНОСНО: Изменение и допъ11Нение на Заповед № · 8121з-205/18.Об.2014 г. за 

утвърждаване на Процедури за реагиране от органите на МВР 

На основание чл. 33, т. 9 от Закона за Министерството на вътрешните 

работи и за определяне на първоначалните действия на служителите от МВР пра 

ситуаци(i{, свързани с престъпна дейност, не:шконно преминаване на държавната ~·раница 

и овладяване на инциденти вследствие на пожари, природни явления и катастрофи, 

3 А П О В ЯД В А М: 

I. Изl\1еням и допълвам утвърдените със Заповед № 8121з-205/18.06.2014 г. 

! lроцедури за реагиране от органите на МВР, както следва: 

1. В т. 1 от заповедта числото "25" се заменя с "26". 

2. Навсякъде в текста на заповедта абревиатурата ;'ДКИАД" се заменя с 

'·ДКАО", абревиатурата "СУПБЗН" със "СДПБЗН", абревиатурата "ОУПБЗН" с "РДПБЗI-I" и 

абревиатурата "РУП" с "РУ". 

3. В съдържанието на процедурите за незабавно реагиране под процедура 25 се 

добавя "26. Получаване на сигнал за организиране или участие в провеждане на боеве с 

животни, проюш на жестокост към гръбначни ж0вотни .и неполагане на грижи за гръбначно 

животно, в резултат на което е причинена телесна новреда или смър'I' на човек стр. 11 О". 

4. Създава се нова процедура за незабавно реагиране с пореден номер 26, 

ст,гласно приложението (ПРИЛОЖЕНИЕ No 26). 

II. Копие от заповедта да се изпрати на главния секретар на МВР за сведение, а 

на директорите на ГДНП, ГДБОП, ГДГП, ГДПБЗН, СДВР, ОДМВР, ДКАО, Д"Инснекrорат" 11 

на ректора на Академията на МВР за изпълнение. 

МИНИСТЪР: 

чл. 4, т. 1 от Регламент 
ЕС 2016/679 



Приложение № 26 към т. 1 на Заповед № 8121з-205/l8.Об.2014 г. 

ПРОЦЕДУРА 

за незабавно реагиране от органите на МВР при получаване на сигнал за организиране или 

участие в провеждане на боеве с животни, прояви на жестокост към гръбначни животни и 

неполагане на грижи за гръбначна животно, в резултат на което е причинена телесна повреда 

или смърт на човек 

1. Общи положения. 

l. Тази процедура определя първоначалните действия на оперативните дежурни и 

служителите с поmщейски правомощия от структурите на МВР при получаване на сигнал за 

организиране, участие или подготовка за провеждане на боеве с животIШ, прояви на жестокост 

към гръбначни животни и неупражняване на грижа и контрол над гръбначно животно, 

намиращо се под надзор на конкретно лице, вследствие на което е причинена телесна повреда 

или смърт на човек. 

2. Организирането, участието или подготовката за провеждане на боеве с животни 

представляват всякакви действия свързани с осигуряване, отглеждане или трениране на 

животни за тази цел, намиране на място и обезпечаването му по подходящ начин за 

провеждане на боя, осигуряване на средства за заснемане и разпространение на 

видеоматериали касаещи същия, осигуряване на места и намиране на начини за реализиране на 

залагания. Престьпление е и самото участие на лица в залагания при боеве с животни. При този 

тип престъпления се засягат опюшенията, свързани с осигуряване на реда и общественото 

спокойствие, както и моралните норми на поведение на гражданите и извличането на 

финансови изгод;и от експлоатацията на животни. 

3. Проявите на жестокост са деяния, при които противоправно и виновно се засягат 

здравето и телесната неприкосновеност на гръбначни животни, изразяващи се в различни по 

степен и характер увреждания, засягащи физическата цялост и основни функции на органи и 

тъкани на гръбначните животни или е последвала смърт. 

4. Неупражняването на контрол, представлява неполагане на достатъчно грижи за 

гръбначно животно от физическо mще, под чийто надзор то се намира, в резултат на което то 

причини средна или тежка телесна повреда на човек, изразяващи се в различни по степен и 

характер увреждания, засягащи физическата цялост и основни функции на тькани и органи или 

е последвала смърт. 

5. В общия случай сигналът се получава от ЕЕНСП 112, като може да се получи и от 

служител на МВР или от граждани. 

11. При получаване па сигнал за прояви па жестокост към rръбначни животни за 

извършени престъпления по ЧJJ. 325а, чл. 3256 и чл. 325в от Наказателния кодекс (НК), 

свързани с организиране или участие в провеждане на боеве с животни, прояви на 

жестокост към гръбначни животни или неполагане на rрижи за гръбначно животно, в 

резултат на което е причинена телесна повреда или смърт на човек: 



Приложение № 26 към т. l на Заловед№ 812\з-205/18.06.2014 г. 

1. Оперативният дежурен приема и записва сигнала в „Дневник за получени и 

предадени сигнали и разпореждания", като уточнява: 

1.1. Време и място - точен адрес/ориентири; 

1.2. Данни за пострадалите гръбначни животни и/или хора - брой и степен на 

наранявания; 

1.3. Начин на извършване; 

1.4. Необходимост от спешна ветеринарна или медицинска помощ; 

1.5. Брой на извършителите, техните отличителни белези, посока на опегляне и 

средство за придвижване - тип, модел, цвят, регистрационен номер; 

1.6. В случай, че има употреба на оръжие или други средства - вид на 

оръжието/средствата; 

1. 7. Наличие на свидетели; 

1.8. Данни за лицето, подало сигнала и телефон за обратна връзка. 

2. Действия на оперативния дежурен при получаване на сигнал: 

2. 1. При наличие на данни за извършено престъпление по чл.чл.325а, 3256 и 325в от 

НК и наличие на данни за пострада.JШ гръбначни животни, Шiформира Общинско предприятие 

„Екоравновесие" на територията на СДВР или съответния орган на местна власт на 

територията на ОДМВР в страната; 

2. 2. Изпраща най-близките до местопроизшествието служители от единната 

разстановка, като им предава цялата информация, получена към момента; 

2. 3. В случай, че има данни за извършителите на престъплението, информира всички 

патрули от единната разстановка и разпорежда действия за повишено наблюдение за лица и 

превозни средства, свързани с престъплението. 

3. При пристигане на място патрулът или полицейският/младши полицейският 
инспектор (ПИ/МлПИ): 

3. 1. Докладва в ОДЧ/ОДЦ за пристигане на местопроизшествието; 

3. 2. Предприема мерки за гарантиране на личната си безопасност, като внимателно 
добJШжава района на местопроизшествието и оглежда същия за юurnчие на потенциална 

опасност; 

3. 3. Извършва проверка относно верността на сигнала и докладва на оперативния 
дежурен за обстановката на местопроизшествието; 

3.4. При необходимост предприема мерки за оказване на първа помощ на пострадалите 

гръбначни животни, чрез служители на Общинско предприятие „Екоравновесие" за 

територията на СДВР или чрез съответния орган на местна власт за територията на ОДМВР и 

чрез спешна медицинска помощ за оказване на първа помощ на пострадали хора; 

3.5. При необход;имост изисква допълнителни сили и средства за овладяване на 
сиrуацията или осигуряване на действията; 

3.6. Събира информация за факти и обстоятелства, свързани с инцидента; 
3.7. Осъществява наблюдение на прилежащата територия за наличие на лица, 

представляващи интерес за полицейските органи; 

2 



Приложение № 26 JСЬМ т. 1 на Заповед № 812lз-205/18.06.2014 г. 

3.8. При налиtn1е на достатъчно първоначални данни за извършителя/извършителите 

(брой на извършителите, описание, с какво и в каква посока са се отгеглили и др.) и след оценка 

на оперативната обстановка се предприемат действия по преследване и задържане; 

3.9. Набшодава непрекъснато развитието на обстановката и периодично, а при рязка 

промяна на фактическата обстановка незабавно докладва на оперативния дежурен; 

3.10. Установява свидетели/очевидци и снема тяхната самоличност; 

3.11. Запазва местопро:изшествието, като поставя физически бариери или ленти, 

маркиращи района на местопроизшествието с минимално замърсяване и влияние върху следите, 

като същевременно отбелязва и докладва за всички преместени предмети; 

3.12. Да пристипше на дежурната аш:ра.тивна група (ДОГ) не допуска никого в района 

на местопроизшествието; 

3.13. Осъществява контрол на всички шща, които присъстват на местопроизшествието 

с цел тяхното идентифициране и разделяне в следните подгрупи - заподозрени, случайно 

присъстващи, пострадали; 

3.14. Води дневник/списък на лицата посетиJШ местопроизшествието, като се 

документират и точките на ВJШЗШlе и излизане от района; 

3.15. Събира информация за наличие на видеонабшодение в района на 

местопроизшествието, както и друга такава от значение за разследването; 

3.16. При наличие на задържани лица осигурява тяхната охрана и предаването им на 

оперативната група; 

3.17. Осъществява наблюдение на прилежащата територия за нш"Iичие на лица, 

представляващи интерес за полицейските органи; 

3.18. Изготвя докладна записка, в която се представя ясна и точна информация относно 

получения сигнал и предприетите действия. 

4. Действия на оперативния дежурен по отработване па сигнала: 

4.1. Приема доклада на патрула и анализира постьпилата информация; 

4.2. При необходимост изпраща допълнителни полицейс:ки сили на място; 

4.3. При наличие на данни за извършителите или превозно средство привежда плана 

за заградителни мероприятия; 

4.4. Информира съседни териториашm структури за инцидента, като им предоставя 

наличната към момента информаn;ия; 

4.5. Изпраща дежурната оперативна група на местопроизшествието; 

4.6. Уведомява висшестоящото звено за оперативно дежурство; 

4.7. По искане от екипа на място извършва справки в АИС - МВР; 

4.8. Поддържа непрекъ~ната връзка с изпратените на местопроизшествието служители 

и при всяко изменение на об~тановката докладва незабавно на висшестоящото звено за 

оперативно дежурство; 

4.9. При поискване изготвя първоначално съобщение, което изпраща по електронна 

поща в ОДЦ на МВР и Одц на съответната главна дирекция по направление на дейност. 

5. При пристигане на местопроизшествието ръководителят на ДОГ: 

5.1. Прави оценка на обстановката на място и при необходимост усилва ДОГ с 

подходящи експерти; 
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5 .2. Създава организаuия за огледа и разпорежда мерки за запазване на 

местопро1:1зшествието и пропускателния режим и отчетността в него; 

5.3. Поддържа постоянна връзка с оперативния дежурен и периодично го информира за 

изменения: в обстановката. 

6. Разследващият орrан от състава на ДОГ: 

6.1. Изготвя протокол за оглед на местопроизшествие. в който последователно 

отбелязва всички действия така, като фиксира и изземва доказателствата, намиращи се на 

местопроnзшествието; 

6.2 Осигурява правилното изземване на веществени доказателства; 

6.3. Докладва на компетентната прокуратура и IIa главния разследващ полицай. 

III. При получаване на сигнал за неполагане на достатъчно грижи за на:.\t:иращо се под 

надзор гръбначно животно, в следствие на което то при~ни смърт или телесна повреда на 

човек, се предприемат действията по процедура за незабавно реагиране. На мястото на 

инцидента се осигурява специалист за обезпечаване поведението на гръбначното животно от 

Общинско предприятие „Екоравновесие" за територията на СДВР или от съответния орган на 

местна власт за територията на ОДМВР, с оглед превенция и запазване на Jю-шото и здравето на 

останалите граждани. 
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