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                                                         Приложение № 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ 

№ … … … / … … … … … … …2021 

по чл. 47, ал. 2 от Закона за защита на животните  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ /ОРГАНИЗАЦИЯТА/ с адреси за 
контакт:  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „СТРЕЙ 
ЕЙНДЖЪЛС“, БУЛСТАТ 177013292, рег. по ф.д. № 185/ 2016г. на СГС, ФО, VІ- 13 с- в, със 
седалище и адрес на  управление: гр. София, Община Триадица, Ул. Казбек N:57-A, ап.4,  

Долуподписаният/та … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………. 

л.к.№ … … … … … … … … … ., издадена на … … … … … … … …от МВР – … … … … ……….  

живущ/а … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………..            

Телефон … … … … … … …  

Декларирам, че: 

1. Вземам за отглеждане като компаньон куче/коте с номер на чип/татуировъчен №… … ……….…,  

цвят … … … … … … … .., пол… … … . .  

Кучето/котето ще бъде отглеждано на адрес: … … … … … … … … … … … … … … ………… 

2. Задължавам се да го регистрирам по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Съгласен съм данните ми от тази декларация да бъдат предоставени на органите на местната власт 
съгласно чл. 59, ал. 3, т. 2 ЗЗЖ. 

Съгласен съм представител на приюта/организацията  да проверява дали за животното се полагат 
нужните грижи. 

Поемам ангажимента при промяна на адреса или ако животното бъде дадено за отглеждане на 
други хора или бъде продадено, в рамките на седем работни дни да уведомя приюта/организацията 
за защита на животните с описани по-горе данни. 

Известно ми е, че при неспазване на декларираното от мен нося административнонаказателна 
отговорност по смисъла на чл. 68, ал. 1 ЗЗЖ. 

Издал декларацията: … … … … … … … … .           Декларатор: … … … … … … … .. 
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Дата на издаване: … … … … … … … …  

ДОГОВОР ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА КУЧЕ/КОТЕ - КОМПАНЬОН 
 

Днес……..21 ., в гр. София, между:  

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА  
„СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“, БУЛСТАТ: 177013292, рег. по ф.д. № 185/ 2016г. на СГС, ФО, VІ- 
13 с- в, със седалище и адрес на  управление: гр. София, район „Триадица“, ул.  
Ул. Казбек N:57-A, ап.42 , тел: +359 886766896, e- mail: bgstrayangels@gmail.com, от една 
страна, наричано за краткост СДРУЖЕНИЕТО и  

Име:…….…………………….…………………………………………………………… 

ЕГН:     ……………………….…,  

л.к.№ …………………………., издадена на ………………….. от МВР- …………………….,  

с адрес кореспонденция за нуждите на този договор  и контрол по изпълнението му: 

……………………………………………………..………………….............................................. 

тел. …………………………………..,  

e- mail: ……………………………………………………., 
  
от друга страна, наричан/а за краткост  ,,ОСИНОВИТЕЛ’’  и се сключи настоящият договор 
за ОСИНОВЯВАНЕ, както следва : 
 
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

По силата на този договор СДРУЖЕНИЕТО предоставя срещу осиновителска такса, а 
ОСИНОВИТЕЛЯТ приема за домашно отглеждане и компаньон, до края на естествения му 
живот, лично и в средата на семейство си, следното животно:  
  
име/ Cat’s/Dog’s Name: възраст/ дата на раждане // Age/DOB:
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II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИНОВИТЕЛЯ 

 
1. ОСИНОВИТЕЛЯТ заплаща ( по желание ) осиновителска такса в размер на: 150лв. за 
осинояваване на КУЧЕ и 100лв.за осиновяване на КОТКА. Тези такси покриват разходите 
на сдружението за медицински грижи, подслон, храна, ваксинации, кастриране и чипиране 
на животното до предаването му на ОСИНОВИТЕЛЯ и чрез които средства сдружението 
получава финансова възможност да помога на други животни. 

име/ Cat’s/Dog’s Name: възраст/ дата на раждане // Age/DOB:

порода // breed: номер на паспорт // passport number: 

цвят/ отличителни белези // Color/Description:

пол // Sex: 

стерелизирана или кастриран (Да/ Не): 
Spayed or Neutered (Y/N)?    

микрочип № // Microchip №:

име на ветеринар // Vet Name: производител на микрочипа // Microchip Company:

последни ваксинации // Last Vaccinations: здравно състояние // Known health conditions: 

дата/ описание на последното посещение на ветеринар // Date/Description of last vet visit: 

допълнителна информация // Other Information/Details: 
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Таксата се плаща по банков път преди предаване на животното по следната сметка на 
Сдружението: 
IBAN:BG91FINV91501216734381………………………………………………………………
BIC: FINVBGSF( Първа Инвестиционна Банка) 
Титуляр: Сдружение Стрей Ейнджълс 
Основание: Осиновителска такса за …..името на кучето или котето, което осиновявате. 

2. ОСИНОВИТЕЛЯТ се съгласява с действията си спрямо осиновеното животно да не 
нарушава изискванията за хуманно отношение, съгласно  Закона за защита на животните, 
Закона за ветеринарномедицинския дейност и други релевантни нормативни актове, и да 
не излага животното на риск за неговото здраве и живот. 

 
3. ОСИНОВИТЕЛЯТ се задължава да се грижи за животното, да не го изоставя, да не 
нарушава принципа на добрата практика при отглеждане на животни, като го отглежда с 
грижа на добър стопанин, както следва:  

3.1. да се грижи за животното, съгласно вида, породата и нуждите му; 
            3.2. да му осигурява,в зависимост от вида, възрастта и породата му: 

а) място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му, при подържане на 
добра хигиена на животното и мястото му на обитаване. Под „място на 
обитаване“ не може да се разбира клетка от какъвто и да е вид; 

б) необходимото пространство и свобода на движение, разходки; 
в) достатъчно количество храна и вода; 
г) свободен достъп до местата за хранене и поене; 
д) подходящ микроклимат; 
е) редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно 

лечение при заболяване или нараняване, кастриране и ваксиниране; 
ж) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не 

позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция с 
други животни; 
3.3. да предприеме всички мерки за предотвратяване на бягството на животното. 

4. ОСИНОВИТЕЛЯТ с подписването на настоящия договор предоставя на 
СДРУЖЕНИЕТО Декларация по чл.47 от ЗЗЖ (Приложение № 1 към договора), в която  
предоставя верни данни относно условията, средата и начина на отглеждане на 
осиновеното животно, като се задължава да осигурява пълна и навременна информация за 
животното и условията му на живот при поискване.  

ISKRA GEORGIEVA



5

 
5. ОСИНОВИТЕЛЯТ се съгласява да предоставя на СДРУЖЕНИЕТО информация за 
състоянието на животното (включително снимки и видео материал), както и да допуска 
СДРУЖЕНИЕТО за проверка на място след предварителна уговорка и в рамките на 3 (три) 
дни от поискването.   
 
6. При промяна на местообитаването на животното (преместване на друг адрес) и/ или при 
промяна на данните за контакт на ОСИНОВИТЕЛЯ по този договор , той се задължава да 
уведоми и предостави новите адрес и информация за контакт на СДРУЖЕНИЕТО.  
 
7. ОСИНОВИТЕЛЯТ носи пълна лична и финансова отговорност за състоянието на 
животното и се задължава да поеме всички разноски по изхранване, ваксиниране, а в 
случай на нарушено здравословно състояние и за неговото лечение, чрез които да 
осигурява пълноценни грижи  и здравословни условия за  живот, съобразени с 
особеностите на конкретното животно.  

8.  В случай, че животното не е кастрирано при осиновяването, ОСИНОВИТЕЛЯТ се 
задължава да предприеме нужните мерки и след навършване на подходяща възраст на 
животното, да го кастрира. 
 
9. В случай, че животното не е ваксинирано при осиновяването, ОСИНОВИТЕЛЯТ се 
задължава да извършва ваксинации на животното, според насоките на ветеринарен лекар. 

10. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над 
тази възраст, ОСИНОВИТЕЛЯТ  се задължава да регистрира кучето при ветеринарен 
лекар и да поиска поставянето на микрочип, ако кучето не е предадено с имплантиран 
такъв, отговарящ на стандарт ISO 11784, за въвеждане на данните в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. В случай, че кучето е осиновено с имплантиран 
микропчип, ОСИНОВИТЕЛЯТ се задължава в същия срок да заяви промяна на вписания 
собственик в данните в Интегрираната информационна система на БАБХ пред  
ветеринарен лекар и да отрази извършените промени в паспорта на кучето или да поиска 
издаването на нов такъв. 

11. В случай, че животното е осиновено преди навършване на 4 (четири) месечна възраст, 
след навършването й или в 3 (три) месечен срок от осиновяването, ако животното е над 
тази възраст, ОСИНОВИТЕЛЯТ се задължава да го декларира в данъчната служба към 
съответния район на общината по домашния си адрес/ местоживеенето на животното, 
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независимо дали същото е освободено от дължимия данък, съгласно чл. 175 на ЗВД, като 
попълва декларация по образец. 

12. В случай, че ОСИНОВИТЕЛЯТ не желае да полага по-нататъшни грижи за 
осиновеното животно, се задължава да информира СДРУЖЕНИЕТО най-малко 1 (един) 
месец предварително и да му върне животното, като в този случай дължи  неустойка от 500 
(петстотин) лв.  за неизпълнение на поетите с този договор задължения. 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО 

13. СДРУЖЕНИЕТО се задължава да предаде фактическата власт върху осиновяваното 
животно в 3 (три) дневен срок от подписването на настоящия договор като предварително 
информира ОСИНОВИТЕЛЯТ за състоянието на животното и необходимите за него 
грижи. Едновременно с животното, на ОСИНОВИТЕЛЯ се предава паспорта му с данни за 
извършени ваксинации, външно и вътрешно обезпаразитяване и имплантирания в него чип 
и др. 

14. СДРУЖЕНИЕТО има право да следи за състоянието на животното и условията, при 
които се отглежда при ОСИНОВИТЕЛЯ и може да изисква периодично информация за 
него, както и снимки и видеоматериал.  

15. При неизпълнение на задълженията по глава ІІ от договора от страна на 
ОСИНОВИТЕЛЯ, ако за срок от 10  (десет) дни от изричното искане от СДРУЖЕНИЕТО 
да бъдат отстранени констатираните нарушения или в случай, че поискана информация не 
бъде предоставена, СДРУЖЕНИЕТО има право да прекрати осиновяването с изрично 
писмено изявление до ОСИНОВИТЕЛЯ. В този случай ОСИНОВИТЕЛЯТ е длъжен в 
срок до 3 /три/ дни да върне на СДРУЖЕНИЕТО и същото да приеме фактическата власт и 
грижата за животното, като СДРУЖЕНИЕТО има право да уведоми компетентните 
държавни и местни органи и/ или, други организации и лица, занимаващи се с защита, 
отглеждане и осиновяване на животни, за извършените нарушения. 

ІV. АРБИТРАЖНА КЛАУЗА 

16. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до неговото тълкуване, 
попълване на празноти, недействителност, изпълнение и прекратяване, както и 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от 
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Арбитражния съд при Европейска институция по медиация и арбитраж със седалище: гр. 
София, пл. „Света Неделя” № 16, ет.3., съобразно с неговия Правилник за дела, основани 
на арбитражни споразумения. 

   С подписването на настоящия договор, ОСИНОВИТЕЛЯТ декларира, че е запознат 
с ъ с З А К О Н А З А З А Щ И Т А Н А Ж И В О Т Н И Т Е , З А К О Н А З А 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ДЕЙНОСТ и Наредба № 39 от 01.12.2008 г. и 
произтичащите от тях задължения, отговорности и последствия. 

 
            Настоящият Договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните. 

Посочените в договора адреси на страните, вкл. електронни,  ще се считат такива за 
кореспондения и контрол, и при промяна, съответната страна дължи уведомяване на 
другата. 

 
Приложение № 1 към договора: Декларация по чл.47 от ЗЗЖ. 

 
за „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“:             ОСИНОВИТЕЛ: 


