
ДОГОВОР ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА КУЧЕ 

 

Днес, ............................ Между 

 
Г-н/Г-жа 

...................................................................................................................(трите 

имена както в документите за самоличност), живущ/а в гр. ....................................................., 

ул./ж.к............................................................................,бл.......................................  .. 

.......,вх..........................,ет.....................ап.....................   ................,Тел:....................... 

......................./..............................................................................................., 

email .............................................................................................. , наричан/а за крат кост „ОСИНОВИТЕЛ” и 

Име: .................................... Град:.................; Адрес................................... 

Телефон:.................................. имейл ................................................. наричан/а за краткост 

„ВРЕМЕНЕН СТОПАНИН”, се сключи настоящият договор за ОСИНОВЯВАНЕ: 

 
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Господин/ Госпожа 

…..........................................................................................................осиновява от 

ВРЕМЕННИЯT СТОПАНИН за домашно отглеждане следното куче: 

Пол:....................................................... 

Възраст:....................................................... 

Описание: ......................................................., 

Характер: .......................................................,  

Цвят на козината: ....................................................... 

Забележки (особени белези, общо здравословно състояние, травми, алергии и др.): 
.............................................................................................................. 
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА1. Долуподписаното лице става ОСИНОВИТЕЛ 

на придобитото куче/коте, като с това се задължава да полага грижи за него, да го храни, разхожда, 

лекува, осигурява добри условия за живот, съгласно вида и потребностите му. 2. ОСИНОВИТЕЛЯТ се 

съгласява да предоставя информация за състоянието на кучето/котето, както и през период не по- 

дълъг от 6 месеца да изпраща снимки на животното и осигурява достъп за посещения от страна на 

ВРЕМЕННИЯ СТОПАНИН.3. При промяна на : местообитаването на кучето/котето (смяна на адрес) или 

телефонен номер ОСИНОВИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВРЕМЕННИЯ СТОПАНИН.4. В случай, че 

придобива некастрирано животно, ОСИНОВИТЕЛЯТ се задължава да го кастрира при навършване на 

подходяща възраст – след 6-7 месец.5. ВРЕМЕННИЯT СТОПАНИН се задължава да окаже пълно 

съдействие за изпълнението на т.4., при желание за помощ от страна на 

ОСИНОВИТЕЛЯТ.6.ОСИНОВИТЕЛЯТ се задължава да регистрира придобитото куче при навършване на 

4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче на тази възраст съгласно чл.174 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.37 от Закона за защита на животните. 7. При 

трудности с кучето/котето за неговото отглеждане или възпитание, ОСИНОВИТЕЛЯТ трябва да 

информира ВРЕМЕННИЯ СТОПАНИН и има право да получава съвети и препоръки от него.8. 

ВРЕМЕННИЯT СТОПАНИН се задължава да приеме обратно кучето/котето, ако се установи, че 

ОСИНОВИТЕЛЯТ има трудности при отглеждането му или то не успява да се приспособи към новите 

условия на живот.9. ВРЕМЕННИЯT СТОПАНИН има право да изземе кучето/котето, ако се установи, че 

ОСИНОВИТЕЛЯТ не полага необходимите грижи за него или се отнася нехуманно, включително да 

уведоми компетентните органи съгласно ЗЗДЛ. 

Настоящият Договор е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 
ОСИНОВИТЕЛ: ВРЕМЕНЕНСТОПАНИН: 

 

 
............................................. .............................................. 


