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МНОГО ЧЕСТО СТАВАМЕ СВИДЕТЕЛИ НА НЕХУМАННО И ДОРИ ЖЕСТОКО 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИ. 
Как обаче да определим, в коя ситуация до кого да подадем сигнал, за да получим 
съдействие максимално бързо? На база на своя дългогодишен опит, сдружение 
„На Ти с Природата“ направи това кратко помагало.

Искрено се надяваме, че няма да се налага да го използвате често!

И въпреки това – ако станете свидетел на насилие или жестокост – 
не подминавайте, а подайте сигнал. Това е един от малкото ефикасни начини да 
помогнете  да се промени отношението към животните у нас към по-добро.

За какво, до кого и как
да подаваме сигнали, 
свързани с животни

СРЕД
ЕЦ

Проект „За животните и хората: разговор с продължение“ се изпълнява с 
финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2021 от 
Сдружение "На ти с природата",  в партньорство с Район "Средец" ÇÀ ÆÈÂÎÒÍÈÒÅ

È ÕÎÐÀÒÀ: 
Ðàçãîâîð ñ ïðîäúëæåíèå…



Разликите между
нехуманно отношение
и жестокост
Според чл. 6, ал. 2 на Закона за защита на животните (ЗЗЖ):  
„За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или 
страданиена животно или предизвикване на силен страх.

ПРИМЕРИ ЗА НЕХУМАННО ОТНОШЕНИЕ
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Неосигуряване на 
ветеринарна грижа за 
болно или наранено 
животно

(изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) всяко действие или бездействие, което 
причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или 
увреждане на здравето му или стрес;

действия по чл. 151 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на животни, 
когато това води до вредни последици за здравето на животните;

увеличаване агресивността на животните чрез селекция или обучение в 
агресивност към други животни и хора;

използване на строги и електрически нашийници, електрически остени, 
химически дразнещи или увреждащи субстанции или на технически уреди, 
помощни средства или приспособления, които целят да се повлияе върху 
поведението на животно, като му се причинява силен страх и болка;

Физическо насилие спрямо 
животно: удари и ритници, 
причиняващи болка и страх

Дресура на животни по 
начин, който им 
причинява болка и 
страх и др.

Използване на 
пиротехнически 
средства в близост 
до животно

Нехуманно отношение към животни се установява от инспектори на БАБХ. Глобите за 
него са от 100 до 250 лв., а при повторно нарушение – от 250 до 500 лв. и се налагат с акт 
за установяване на административно нарушение (АУАН).

Случаите, представляващи жестокост към животните, са изброени в чл. 7, ал. 2 на ЗЗЖ и 
в чл. 151 на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

ЗА ЖЕСТОКОСТ СЕ СМЯТАТ:
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организиране на тренировки и състезания по настилки, които увреждат 
крайниците;

използване на животни за филмови снимки, реклама и изложби, при които им 
се причинява болка, страдание, увреждане или стрес;

принуждаване на животни към усилия, които им причиняват болка, 
страдание, увреждане или стрес;

излагане на животни на температурни или други неблагоприятни 
атмосферни влияния, недостиг на кислород или ограничаване на 
свободното им движение, които им причиняват болка, страдание, 
увреждане или стрес;

изоставяне на животни;

използване на живи животни за хранене на животни, с изключение на тези, 
чиято биология го изисква;

12 лишаване на животни от почивка;
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подлагане на физическо натоварване на болни, наранени или стресирани 
животни;

пускане на свобода на животни, които са отглеждани от хората, в случай, 
че предварително не са подготвени за оцеляване в естествена среда;

ампутиране или кастриране с помощта на еластичен пръстен;

пълно или частично ампутиране на части от тялото или отстраняване на 
органи на животни;

подковаване на копитни животни с вредни подкови;

отглеждане, използване и умъртвяване на кучета и котки за добиване на 
кожи и месо, за производство на храна, както и внасяне и изнасяне на 
кучешки и котешки кожи и месо;

19 купиране на ушите и опашките с цел промяна на външния вид на 
животните;

20 отстраняване на нокти, зъби и гласни връзки;

21
излагане в магазини, заведения за обществено хранене и други 
увеселителни или питейни заведения на всички видове бозайници, примати, 
птици и влечуги и на опасни декоративни животни;
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извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и 
да е начин, пряко или косвено, на насилие към животни;

сексуално малтретиране на животни. 



Случаите на жестокост  към животни се установяват също  от инспектори на 
БАБХ. Глобите за тези случаи са от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение 
– от 1000 до 2000 лв. и се налагат с акт за установяване на административно 
нарушение (АУАН). Животното – жертва на жестокост, може да бъде отнето в 
полза на държавата.

В т. 74 на Допълнителните разпоредби на Закона за ветеринаромедицинската 
дейност е дефинирано понятието „особена жестокост”. Същото отпадна от Закона 
за защита на животните при приемането на текстовете, свързани с престъпления 
срещу животни в Наказателния кодекс. 

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, ЧЕ ЗВД Е ДЕЙСТВАЩ, А ОПИСАНОТО В Т. 74  ОБХВАЩА МНОГО 
ПО-ШИРОК КРЪГ ДЕЙСТВИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ В НК, ПРИЛАГАМЕ ТУК И ТОЗИ ТЕКСТ:

74. "Особена жестокост" към животните е:
а) умъртвяването чрез удушаване, обесване, разкъсване, смачкване или пребиване на 
животно;
б) одирането, разчленяването или изкормването преди умъртвяването;
в) хвърлянето в огън, в агресивни среди, от големи височини или под движещи се превозни 
средства;
г) умъртвяването чрез отрова или инжектиране на вещества, които предизвикват 
мъчителна и болезнена смърт;
д) извършването на евтаназия в нарушение на този закон;
е) (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) изоставянето на домашни любимци, неспособни за 
самостоятелно оцеляване.

ЩЕ ДОПЪЛНИМ СПИСЪКА И С НЯКОИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА, 
ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 151 НА ЗАКОНА ЗА 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ: 

насъскването на 
животни едно 
срещу друго

дресурата на животни 
по начин, който им 

причинява болка или 
страдание

връзването на животни по 
начин, който им причинява 

болка, страдание или 
нараняване

отглеждането на 
животни при 

постоянна тъмнина 
или постоянно вързани

разхождането по улиците 
на диви животни с цел 

представления или 
търговия

извършването на 
ветеринарномедицински 

манипулации и прилагането 
на ВМП от лица без 

необходимата квалификация

употребата на 
стимулиращи 

средства за животни с 
цел повишаване на 

спортните резултати

настаняването на едно и 
също място на 

несъвместими видове 
животни или на животни от 
един вид, когато това може 

да породи агресивност;

храненето на животни с 
храни, които съдържат 
вредни субстанции, или 

храни, неподходящи за вида, 
възрастта и здравословното 

им състояние



Престъпления срещу 
животни
Престъпленията, свързани с животни, са предмет на чл. 325а и 325б на 
Наказателния кодекс. Тук влизат подготовката, организирането и участието 
в боеве с животни, а също и причиняването на смърт, тежки или трайни 
увреждания на животни:

Чл. 325а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) 
Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира 
или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с 
глоба от хиляда до десет хиляди лева. 
(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до 
петдесет хиляди лева, когато: 
1. деянието е извършено повторно;
2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо 
дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях; 
3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
4. боевете се заснемат с цел разпространение.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при 
боеве с животни. 
(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за 
извършено престъпление по ал. 1 и 3.

Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви 
жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или 
трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до 
пет хиляди лева. 

(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато 
деянието по ал. 1 е извършено:
1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на 
животни или полагане на грижи за тях;
2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено 
мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
4. повторно.

ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ЖИВОТНИ, СЕ СЧИТА СЪЩО НЕПОЛАГАНЕТО НА 
ДОСТАТЪЧНО ГРИЖИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО ЖИВОТНОТО НАРАНИ ТЕЖКО ЧОВЕК.

Чл. 325в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който не положи 
достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат 
на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване 
от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева. 

(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет 
години и глоба до десет хиляди лева.

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЖИВОТНИ И 
ТЕХНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ, ОТГОВАРЯТ ПОЛИЦИЯ И ПРОКУРАТУРА. 

КОЙ СЛЕДВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ В 
РАЗЛИЧНИТЕ СЛУЧАИ?
Контролът върху спазване на правилата и разпоредбите на 
Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за 
ветеринаромедицинската дейност (ЗВД), вкл. гарантиране на 
хуманно отношение към тях,  е вменен на Българската агенция 
по безопасност на храните (БАБХ). БАБХ осъществява контрол и 
върху дейността на други институции по отношение на 
изпълнение на разпоредбите на ЗЗЖ.



КОНТРОЛЪТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА 
ЗАЩИТА НА ДИВИТЕ ЖИВОТНИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА 
ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
ЧРЕЗ СЪОТВЕТНАТА РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКЦИИ 
ПО ОКОЛНА СРЕДА (РИОСВ) И МИНИСТЪРА НА 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЧРЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ 
ПО ГОРИТЕ (ИАГ), КАТО ИАГ ОТГОВАРЯ ЗА Т.НАР. 
ЛОВНИ ВИДОВЕ (ЧЛ. 59, АЛ.  2 ОТ ЗЗЖ). 

За нехуманно отношение и липса на ветеринарна 
грижа към животни в плен (зоопаркове, зоокътове и т.н.), следва да се обръщаме към 
основния контролен орган по ЗЗЖ – БАБХ. Условията на живот в зоопарковете са под 
контрола на Министерството на околната среда и водите.  

OРГАНИТЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ  ОСЪЩЕСТВЯВАТ КОНТРОЛ:

 1.     за изоставяне на животни на територията на общината;

 2.     за идентификация (чипиране) и регистрация на кучета;

 3.     за спазване изискванията за защита на животните в приютите
         на територията на съответната община;

 4.     върху безстопанствените кучета, върнати по места след кастрация.

СПОРЕД ЗВД, КМЕТОВЕТЕ ОРГАНИЗИРАТ КОНТРОЛА ЗА СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ ОТ  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ: 

НА КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ Е ВМЕНЕН СЪЩО И АНГАЖИМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
МЕРКИ ПО ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, КАКТО И ГРИЖАТА ЗА ТЕХНИТЕ ЗДРАВЕ И ЖИВОТ. В 
СЛУЧАИ С ИНЦИДЕНТ С ПОСТРАДАЛО ЖИВОТНО, МОГАТ ДА СЪДЕЙСТВАТ И ДРУГИ 
ИНСТИТУЦИИ:

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. 
- ДВ, бр. 53 от 2014 г.) 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.
(2) Органите по ал. 1 съдействат за осигуряване на спешна ветеринарномедицинска 
помощ и настаняване на животното в приют или друг обект по ал. 6, т. 1 - 3. 
(3) В обекта, в който е настанено животното по ал. 1, незабавно се предприемат мерки за 
лечението му. 

В случаите, когато има престъпление срещу/с животни, отговорни за тяхното 
разследване и разкриване, са МВР и Прокуратура. 

Контролът върху идентификацията и 
регистрация на кучета (със или без стопани), 
според чл. 59, ал. 3 от ЗЗЖ, се изпълнява от 
общините, а за осъществяването му 
отговорност носят кметовете на общини, 
райони и кметства:

недопускане на замърсяване на обществени места от 
любимеца

вземане на мерки за недопускане да се създава опасност за 
други хора и животни

носене на ветеринаромедицински паспорт и представянето 
му при проверка

извеждане само на повод, а на агресивни кучета – 
и с намордник

забрана за разхождане на детски площадки и специално 
обозначени със знак места
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Подаване на сигнали, 
свързани с животни
Национална система за спешни повиквания - 
телефон 112

Във всички случаи, в които има пострадало животно в критично 
състояние и времето за реакция е от съществено значение за 
оцеляването на животното, ви съветваме да подадете сигнал на 
спешен телефон 112. На този номер подавайте сигнали и ако станете 
свидетели на бовев с животни.

Във всички случаи, в които има престъпление срещу животно – 
отровено, простреляно; убито или сериозно ранено по друг 
жесток начин; ви съветваме отново да подадете сигнал 
чрез тел. 112. Операторите ще отразят вашия сигнал и в 
случай на нужда ще може да бъде доказано кога и от кого 
е подаден, както и какво е съобщено.

Телефон 112 приема сигнали за инциденти и събития 
с животни, като при нужда пренасочва сигнала към 
друга служба/институция:

При подаване на сигнала имайте готовност да предоставите следната информация:  
какво точно се е случило; има ли пострадали хора или животни, в какво състояние са; 
какъв вид е животното и знае ли се кой е собственик (ако е домашно); точно 
местоположение. 

2 31
Сигнали за инциденти, 
при които е застрашен 
човешки живот, здраве 

или имущество
в зависимост от допълни-

телната информация се 
пренасочват към съответ-

ната дирекция на МВР, 
пожарна, БАБХ, община

Инциденти с 
мъртви животни-

към дежурен в 
съответната община, 
а при нужда – към БАБХ

При престъпления с 
животни, 

сигналите се насочват 
задължително към 

съответната област-
на дирекция на МВР. 

Полиция и прокуратура – при престъпления 
срещу животни или за съдействие с цел 
превенция на такива

Сигнал за престъпление срещу животни можете да подадете и в 
най-близкото полицейско управление, или до дежурен прокурор в 
съответната районна прокуратура.

Адреси и телефони на прокуратурите можете да намерите тук: 

https://prb.bg/bg/kontakti/ukazatel-na-prokuraturite/



РИОСВ – за случаи, свързани с диви животни

Случаи, свързани с пострадали диви животни; диви животни в беда; диви животни, 
отглеждани без разрешение от частни лица; случаи на застрашени от човешки 
дейности диви животни; лоши условия в зоопаркове и т.н., отнасяйте към РИОСВ. 

Телефони и адреси на регионалните инспекции можете да намерите тук:

https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/regionalni-inspekcii-po-okolna-sreda/ 

Случаи, свързани с ловни видове – сърни, диви свине, лисици, чакали и т.н., отнасяйте към 
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), тел. 0877 033 112

БАБХ/ОДБХ – при жестокост и лоши условия на 
отглеждане на животни

Независимо, дали става въпрос за домашни любимци, стопански животни, приюти, 
развъдници, зоомагазини и други – ако забележите, че условията на отглеждане са лоши; 
животните изглеждат занемарени или болни или са подложени на постоянен стрес – 
сигнализирайте на горещия телефон на БАБХ 0700 122 99 или на съответната 
областна дирекция по безопасност на храните. 

Списък с телефони и адреси на ОДБХ можете да намерите тук: 

https://www.bfsa.bg/bg/Page/contacts-regions/index/contacts-regions

Общини - за безстопанствени животни и домашни 
любимци без надзор

Към общините можете да насочвате сигнали, свързани с пострадали или попаднали в 
беда безстопанствени животни, нерегистрирани домашни животни и домашни 
животни, оставени без надзор, както и за изоставени такива. Можете да подавате и 
сигнали за животни, намиращи се на детски площадки и в дворове на училища и 

детски градини; животни във видимо лошо здравословно състояние; животни, 
създаващи опасност за околните хора или животни.
За София можете да подавате сигнали на денонощния телефон на Столичен 
инспекторат: 02/9875555

Подаване на писмен сигнал или жалба до 
институция/служба

Когато имате възможност и времето за реакция не е от съществено значение, 
подавайте писмени сигнали – по електронна поща или в деловодството на съответната 
институция и изисквайте входящ номер. Така, в случай на нужда, ще можете да 
проследите сигнала си или да подсетите служителите при забавен отговор. 
Препоръчваме този начин на действие в случаи, в които имате съмнение, че дадени 
животни се отглеждат без регистрация или по неподходящ начин.

Не забравяйте да опишете ситуацията, за която сигнализирате, ясно и точно. 
Задължително посочете датата, на която сте установили нарушението, датата или 
периода на неговото извършване, мястото на извършването му. Ако са ви известни 
имена и адреси – напишете ги. Не забравяйте да посочите адрес или електронен адрес, на 
който ще очаквате отговор и посочете изрично, че очаквате след направена проверка да 
ви уведомят за резултата и предприетите действия. Задължително посочете и вашите 
имена.

Примерни сигнали можете да намерите на Фейсбук-страницата на сдружение 
„На Ти с Природата”: 
https://www.facebook.com/iwns0 


