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І.  ВЪВЕДЕНИЕ. 

 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Златица е изготвена на основание чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните /ДВ, бр.13 от 

08.02.2008 г./изм.ДВ.бр.34/2016г.,изм.ДВ.бр.58/2017г. в сила от 18.07.2017г.,изм.Дв. бр.17 от 

23.02.2018г./ . 

Необходимостта от разработването на програмата възниква в резултат на изискванията поставени 

на България и останалите страни членки на Европейския съюз по отношение на грижата и 

хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета в населените места. 

Успехът на програмите за намаляване популацията на бездомни кучета е в прилагане на комплекс 

от мерки, при които усилията на общинската власт, природозащитните организации, 

ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно 

и съвременно решение на проблема.  

На 24.01.2008 г.  бе гласуван и приет първия в България Закон за защита на животните (ДВ, бр.13 

от 08.02.2008 г. Законът въвежда съвременни, научно-обосновани методи за справяне с 

безстопанствените кучета, които са препоръчани и в резултат на дългогодишни проучвания от 

страна на Световната здравна организация. Законът получава високи оценки, като модерен, 

съвременен, европейски, един от най-добрите в Европа. 

Законът предвижда работа по програма за залавяне, обезпаразитяване, кастрация, ваксинация 

срещу бяс и връщане по местата на залавяне на животните или настаняването им в приюти. 

Особено внимание се обръща на дълготрайните мерки за контрол и регистрация на домашните 

любимци, тъй като е ясна и категорична връзката между безотговорното отглеждане и липсата на 

контрол върху домашните кучета и големия брой на бездомните кучета. 

На първо място е необходимо да се приложи единен метод във всички населени места на 

територията на Община Златица. Да се следват комплексните мерки, определени от Световната 

здравна организация, а именно: 

- Строг контрол върху размножаването на домашните кучета; 

- Кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които се поемат за обгрижване от 

страна на граждани, организации и община; 

Изчислено е, че при правилно приложение на изброените мерки, в зависимост от числеността на 

популацията, кучетата се свеждат до минимум в период от 3 до 5 години. 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за  българското общество и има многостранни 

измерения – здравни, ветеринарномедицински, хуманно медицински, социално–битови, 
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икономически и екологични.  Този проблем  се нарежда като един от сериозните проблеми за 

повечето населени места в страната и в частност за община Златица. Някои неефективни и 

неприемливи решения, водят до стопиране на добри инициативи и практики. 

Овладяването на популацията на безстопанствените кучета е научно обосновано регулиране, 

което позволява осъществяване на контрол и намаляване на броя им до минимум. 

Предприетите мерки мерки досега, в изпълнение на Закона за защита на животните, Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и съответните наредби  се оказват все още недостатъчни. Все 

още не може да се намери цялостно и трайно решение на проблема. 

Популацията на бездомните кучета включва изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни 

кучета, оставени без надзор. Те водят до рискове за населението, като се създава опасност от 

пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на 

пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната среда. Бездомните кучета създават 

дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите. 

Големият брой безстопанствени кучета води до: 

- Здравни рискове 

- Безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести,  опасни за човека - бяс, 

ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и други.  

- Те са приносители на кърлежи, някои видове от които са заплаха за живота на хората 

поради инфекциите, които разпространяват. 

- Могат често да са участници в пътнотранспортни произшествия. 

- Създават на дискомфорт на населението, когато се разхождат по улиците. 

- Деца и възрастни хора често се страхуват от кучетата;  

- През нощта, събирането на кучетата на глутници и лаенето  смущават съня на гражданите;  

- Животните са една от причините за замърсяване на градската среда; 

- Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат           

животните. 

- Икономическа неефективност 

- При неефективност на мерки, се създава социално напрежение. 

- Тежкото положение на  безстопанствените кучета, които страдат от различни болести, 

глад и студ.   

- Често се случва безстопанствените животни да бъдат измъчвани и малтретирани от 

гражданите. 

2. ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОБЛЕМА. 

      -  Липсата на контрол върху популацията на безстопанствените кучета (изоставяне на 

домашни кучета от собствениците, същите свободно се размножават и стават причина за 

увеличаване популацията на безстопанствените кучета); 

     -    Недостатъчна информираност на населението за задълженията им при отглеждането на 

домашни кучета. 

     -      Не се насърчава отговорното отглеждане на кучета и тяхната кастрация. 

     -      Слаба активност при осиновяване на кучета от приюти. 
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      -     Временното използване на кучета за пазачи на вили, гаражи и други обекти от физически 

и юридически лица, след което се изоставят; 

      -    Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се 

нуждаят – собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в 

резултат на което при възникнали трудности го изоставят; 

      -       Липсата на контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета; 

-    Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния 

характер на проблема. 

-  Липсата на финансов ресурс за справяне с проблема ограничава възможността за 

прилагане на ефективна система за регулиране популацията на безстопанствените кучета. 

- Ветеринарния лекар е длъжен да изпраща информация за регистрираните кучета в 

общината, което не се практикува. 

Ясно е, че наличието на безстопанствени кучета води до проблеми. Трудно осъзнато обаче е това, 

че наличието на кучета по улиците е основно причинено от хората и тяхната безотговорност.  

За да се появи на улицата, където се превръща в проблем, кучето е дошло от нечий дом. 

Собствениците на кучета не са достатъчно запознати с изискванията на тези животни, по 

отношение на грижите при отглеждането им, и при първите срещнати трудности те биват 

изоставяни на улицата.  

Не се спазват и най-елементарните нормативни изисквания при извеждане на кучето в градската 

среда и това не е от непознаване на закона , а от липса на правилно изградено мислене и нагласа в 

тази посока.  

Собствениците на домашни любимци, много често не  познават  биологията на вида куче което са 

си взели, и не си дават реална сметка за това каква вреда може да се нанесе с едно единствено 

изоставено на улицата куче.  

Друга причина е дейността на развъдниците на кучета и нерегламентираната продажба. 

Особено важно е да се осъзнае, че бездомните животни са плод на нашата безотговорност. 

3. ПОПУЛАЦИЯ НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА 

Кучето достига полова зрялост на 7 месечна възраст, ражда 2 пъти годишно средно по 5 до 8 

кученца. За кратко време броят на бездомните кучета бързо се увеличава. Ако не се вземат 

навременни мерки, броят им нараства докато достигне определен максимум. Този максимум се 

нарича “носещ капацитет на средата” и зависи от условията на средата – количество храна, вода и 

възможности за подслон. При достигане на носещия капацитет на средата раждаемостта и 

смъртността на бездомните кучета се изравняват, което означава, че броят им не се увеличава. 

Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на бездомните кучета ще се предизвика 

освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета – новородени 

или мигриращи. т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на уличните кучета, последвано 

от възстановяване, пак намаляване и възстановяване – един цикличен и непрестанен процес. Не 

се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети за гратисния 

период, необходим за блокиране на раждаемостта – когато капацитетът на средата се ограничи 
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само от кастрирани животни. Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй 

като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост – липсват репродуктивните 

животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на 

явлението ”бездомни кучета”. 

Кастрация 

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация: 

- прилагане на кастрация на бездомните кучета и връщането им по обитаваните от тях места 

с редовен ветеринарномедицински надзор; 

- регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел 

установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им 

изоставяне. 

      -   недостатъчната нормативна база и отсъствието на съвместни действия между местна власт, 

НПО и граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с бездомните кучета и 

невъзможност за неговото ефективно и трайно решение. 

4. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Чрез досегашната практика за прилагане на общински програми за овладяване на популацията от 

безстопанствените кучета не са постигнати задоволителни резултати. В страната са прилагани 

методи, различни  от указаните в Закона за защита на животните, като липсва добра координация 

и комуникация на институционално ниво. С въвеждането на един интегриран, цялостен, 

дългосрочен подход  на национално ниво, целящ управление на съществуващите популации 

бездомни кучета в следващите години този въпрос ще бъде решен. 

Наблюдава се периодично увеличение на популацията на кучетата по улиците в града и селата. 

Определянето на точния брой на бездомните кучета е задължително условие при планирането и 

провеждането на всички мерки и програми за намаляване на тяхната популация. Установяването 

на техния брой по квартали и идентифициране на най-рисковите територии е важно за това, къде 

трябва да бъдат насочени усилията приоритетно. 

Към настоящия момент в Общинска администрация няма точна  информация за броя 

безстопанствени кучета, както и такава за  съотношението между кастрираните и 

некастрираните кучета, тъй като често броят им е променлив. 

ІІ. ПРИНЦИПИ 

Принципите на които се основава програмата са следните: 

- ПОСТИГАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ И 

ПОДОБРЯВАНЕ ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ 

- УПРАВЛЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА ОТ БЕЗДОМНИ КУЧЕТА ПО 

ЕФЕКТИВЕН МЕТОД ЧРЕЗ МАСОВА КАСТРАЦИЯ. 

ІІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА.  
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1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ. 

Стратегическата цел винаги се отнася до  крайното желано състояние в разглежданата област. 

Основната цел е установяване на дългосрочни и ефективни мерки, водещи до овладяване  

популацията на бездомните кучета: 

- чрез прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Златица, 

- прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и 

търговията с кучета, предвидени в българското законодателство; 

- повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната 

кастрация и регистрация. 

 В тази връзка, настоящата програма акцентира на следната стратегическа цел: 

„Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до 

брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда, 

след което да се  настанят в приют.“ 

 

На основата на анализа на средата и формулираната генерална  стратегическа цел се разработва 

следващото ниво - специфичните стратегически цели. Най-общо казано, те определят 

конкретните и специфични резултати/промени в Общината. Формулираните по-долу цели са 

базирани върху приоритетите на Общината в областта на овладяване популацията на 

безстопанствените кучета за следващите години. За постигане на главната стратегическа цел на 

Програмата са формулирани следните специфични стратегически цели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЗАДАЧИ. 

- Анализиране и набелязване на мерки за отстраняване на причините, водещи до възникване 

и увеличаване на популацията на безстопанствените кучета. 

Специфична цел 1: Овладяване броя на безстопанствените кучета, до трайно 

изчезване на явлението   „безстопанствени кучета“ 

 

Специфична цел 2: Установяване  контрол върху отглеждане на домашни кучета 

 

Специфична цел 3: Стимулиране гражданската активност при решаване на поставените 

проблеми  
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       -     Идентификация, регистрация и въвеждане на данни за кучетата на територията на общината 

в Интегрираната информационна система на БАБХ;  

- Регистрация на обектите за развъждане на кучета на територията на общината, съгласно 

изискванията на чл. 137 от ЗВД; 

- Регистрация и контрол на  търговците на кучета на територията на общината.  

- Масова кастрация на безстопанствените кучета;  

- Стимулиране на кастрацията на домашни кучета; 

- Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета; 

- Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на 

домашни кучета; 

- Засилване на обществения контрол и контрола на държавните органи при работата по 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на страната. 

ІV. МЕТОДОЛОГИЯ   
Препоръките на Световната Здравна Организация, успешният световен опит и практиката в  

българските общини налагат прилагането на регламентирания от Закона за защита на животните 

метод на кастрация на бездомните кучета и връщането им по обитаваните от тях места до 

блокирането на раждаемостта – ограничаване на капацитета на средата само с кастрирани 

животни. 

- Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета. 

- Задомяване на безстопанствените кучета. 

- Регистрация на домашните кучета. 

- Популяризиране ползите от кастрация на домашните кучета. 

- Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. 

      -    Кампании за подобряване на чистотата на градската среда. 

V.  МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА. 

1. КАСТРАЦИЯ,ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ,ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ БЯС, ТРАЙНА 

МАРКИРОВКА И ВРЪЩАНЕ ПО МЕСТА. 

       -  Този подход за овладяване на популацията на бездомните кучета, има за цел да се спре  

цикличния процес по запълване на освободените места. След обработката на кучетата и 

връщането им по места няма да се освободят ниши, защото ще са запълнени с животни, които не 

се възпроизвеждат. Спира раждаемостта и популацията намалява.  

       -   Обработка на безстопанствените кучета. Приоритетно се обработват женски кучета. 

       - Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се извършват в 

регистрирани ветеринарномедицински амбулатории или клиники, като на животните се 

осигурява престой за възстановяване не по-малко от 24 часа. 

       -  При обработката се използва принципа на масовата кастрация. По райони от дадено място 

се залавят, чрез свободен лов абсолютно всички кучета и се обработват. 

       -  Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно определеното райониране 

на общината. 
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       -  Във връзка с молби и сигнали на гражданите също се извършва обработка на бездомни 

кучета. 

       -  Транспортирането на заловените кучета се извършва с лицензирани, специално оборудвани 

и обозначени превозни средства. 

       -  Насърчаване  кастрацията на домашните  кучета е друга важна мярка, собствениците им са 

освободени от „ такса за притежаване на куче“, съгласно чл.175, ал.2, т.5 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

       -  Чрез метода „масова кастрация“ да се достигне до такъв брой животни на ниво не по- ниско 

от 50% кастрирани животни от общата популация в рамките на 12 месеца от изпълнение на 

Програмата. 

       -    Да се поддържа брой животни на ниво над 70% за следващите години от изпълнението на 

Програмата. 

       -    Кмета на общината осигурява извършването на ветеринарномедицинските дейности по 

обработката на бездомните кучета, чрез регистрирана ветеринарномедицинска амбулатория на 

територията на общината. 

        -    За извършване на ветеринарномедицинските дейности се предоставя по образец приемно- 

предавателен протокол или информационен талон. 

        -   Ветеринарномедицинските дейности включват: кастрация, маркиране чрез татуиран на 

едното ухо идентификационен номер или електронен чип и V- образно купиране на другото ухо 

или друга видима ушна маркировка, обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс. 

       -  Ветеринарномедицинските дейности се извършват от ветеринарни лекари, които 

удостоверяват извършените дейности ,чрез водене на дневник по образец с данни на всяко 

обработено куче – вид, пол ,възраст, външни белези, , кг., дати на поставени ваксини, дати на 

кастрация, обезпаразитяване, номер на микрочип, паспорт, въвеждане във ВетИС . 

        - След извършване на обработката на кучетата ветеринарните лекари преценяват 

продължителността на следоперативния престои, след което се връщат по местата на тяхното 

залавяне. Обработените кучета се връщат към техните местообитания след предварително 

съгласуване с кмета на общината.  

2.     ЕВТАНАЗИЯ. 

       - На евтаназия се подлагат неизлечимо болни животни, съгласно чл.179,ал.3 от ЗВМД и 

чл.45,т.8 от ЗЗЖ. 

       - Доказано агресивни кучета, участници в инциденти с ухапване на хора се подлагат на 

евтаназия. 

3.   ЗАДОМЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА. 

       -  Общината със съдействието на организации за защита на животните, организират публични 

мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета. 

 4.   РЕГИСТРАЦИЯ И НАДЗОР. 

       -  Регистрация се извършва  от всички ветеринарни амбулатории на територията на общината 

,които обработват кучета. 

       -  Регистрацията се извършва от ветеринарните лекари, чрез вписване на данните на кучето в 

националната електронна база данни за регистрираните кучета. 

       -   Данните от регистъра се изпращат до 5 число на всеки месец до кмета на общината. 

       -   Надзор на обработените кучета  се извършва съгласно чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ. 

   5.   РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА. 
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       -   Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл.174 от ЗВМД. Регистрацията се 

извършва от ветеринарни специалисти, като се поставя микрочип с идентификационен номер. 

       -   Регистрация на домашните кучета се извършва от общинска администрация и се поддържа 

регистър на домашните кучета. 

       -   Определена е такса за притежание на домашно куче, която се събира от отдел „ Местни 

данъци и такси“ при  общинска администрация.  

   6.     ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА МЕТОДА „ КАСТРАЦИЯ“ ПРИ КУЧЕТАТА. 

      -  Организиране на кампании, презентации за разясняване на ползите от този метод съвместно 

с ветеринарните специалисти.  

   7.      КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ГРАДСКАТА СРЕДА. 

      -   Определяне на места за разходка на кучета.   

VІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА. 

   1.    Местна власт: Общинска администрация и Общински съвет 

      - Кмета на общината организира дейностите свързани с обработката на безстопанствените 

кучета. 

      -  Общинска администрация организира и изготвя със съдействието на общински съвет и 

заинтересованите граждани Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

   -    Предвиждат се средства за изпълнение на програмата от  общинския бюджет. 

    -  Програмата се публикува в социалните мрежи и се обсъжда публично, като в едномесечен 

срок се внасят становища, възражения, жалби.  

     -   Участие  могат да вземат в изработването на програмата и неправителствени организации. 

     -    Кмета организира  дейностите по изпълнение на Програмата; 

-  Осигуряват се лица по обществен контрол за спазване хуманното отношение към животните 

съгласно чл.47 ал.5 и чл.56 и 57 от ЗЗЖ; 

    -  Общинска администрация разглежда жалби и сигнали, свързани с кучета - компаньони и 

бездомни кучета; 

    - Извършва проверка на сигналите и жалбите с цел  разрешаването на проблемите, 

потвърдени от проверките на постъпилите жалби и сигнали; 

    - Организира и провежда кампании за намиране собственици на кучета, за  хуманно 

отношение към животните и популяризиране на Програмата за намаляване на популацията.  

    2. Неправителствени организации за защита на животните. 

      - Неправителствени организации могат да съдействат на общината, като посочват свои 

представители за координация на работата между общината , НПО и граждани; 

      -   Осигуряват  обществен контрол за спазване хуманното отношение към животните съгласно 

чл.47 ал.5 и чл.56 и 57 от ЗЗЖ; 

       -    Информират се за постъпилите жалби и сигнали, свързани с кучета. 

 -   При необходимост осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите и 

участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите жалби и 

сигнали; 

       -    Организират и провеждат кампании за намиране собственици на кучета. 

 -  Участват в съвместни  кампании за намиране собственици на кучета, за  хуманно 

отношение към животните и популяризиране на Програмата за намаляване на популацията. 

        -  Общинският съвет приема Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета. 
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VІІ. НОРМАТИВНА БАЗА 

1.МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТО, СВЕТОВНИ ПРАКТИКИ И ПРЕПОРЪКИ. 

      -  Европейска конвенция за защита на животните компаньони - Ратифицирана със закон, 

приет от ХХХІХ Народно събрание на 15 април 2004 г. – ДВ, бр.34 от 2004 г. в сила за Република 

България от 1 февруари 2005 г.  

Когато една страна смята, че броя на скитащите животни представлява проблем за нея, тя трябва 

да вземе необходимите законодателни и/или административни мерки, за да намали този брой, 

чрез методи, не причиняващи болка, страдания и страх, които могат да бъдат избегнати.  

-  Световна здравна организация, Експертен комитет по беса, Осми доклад, Женева 1992 

г., Серия № 824 – Извлечения от научни студии на СЗО върху контрола на популацията 

на кучетата  

Възпроизвеждаемостта на кучетата е толкова голяма, че дори и най-високите регистрирани 

степени на отстраняване, лесно се компенсират от съответно увеличената степен на оцеляване. 

Признати са три практически метода за регулиране на кучешката популация: ограничение на 

движението, въздействие върху средата и контрол над възпроизвеждането.  

- Световна здравна организация, Консултация върху приложимостта на глобален контрол 

и елиминиране на градския бяс, Женева 11-13 Декември 1989, VPH/93.116  

Сред петте базисни елемента на всяка програма за контрол на градски бяс по кучетата (силна 

ваксина, масова ваксинация, регулиране на кучешката популация, лабораторна диагностика и 

епидемиологично наблюдение) ефективната ваксинация е от решаващо значение. 

В сравнение с кампаниите за ваксинация, кампаниите за елиминация на кучета са изключително 

безрезултатни.“  

- Методи за маркиране на кучета и котки – Инструкции за персонала на WSPA и на 

членуващите дружества  

 Маркировката е жизненоважен инструмент в контрола върху популациите от кучета. Преди 

всичко маркировката на домашните животни значително намалява вероятността те да станат 

бездомни, особено когато маркировката е свързана с регистрация като част от успешно 

приложена система за регистрация или лицензиране. На второ място подходящата система за 

маркировка е съществен компонент на програмите, с които се контролира популацията на 

бездомните животни; създават се условия да бъдат разпознавани животните, преминали през 

такава програма (например стерилизация или ваксиниране) и да се натрупва полезна 

информация, която позволява да се направи оценка на въздействието на програмата. 

Маркирането позволява да се посочи правилно кой носи отговорност за поведението на дадено 

животно, например при нападение на куче. 

 Световната здравна организация за да подпомогне правителства, общини и заинтересованите 

общности в разбирането им по прилагане на съвременните програми за овладяване на 

популациите от бездомни кучета е създала „ Насоки в управлението на кучешки популации“ и 

„Наръчник за програми по овладяване на популациите от бездомни кучета.     

3. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ДОБРИ ПРАКТИКИ. 
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Закон за защита на животните – в сила от 31.01.2008 г., обн. ДВ, бр.13 от 08.02.2008 г.,изм. 

 изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.92 от 22 

Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., изм. ДВ. 

бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г. 

-  

чл. 1.(1) Този закон урежда защитата на животните и механизмите за нейното осъществяване.  

         (2) Защитата на животните 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.;  

 чл.40 (3) Общинските съвети приемат програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета и предвиждат средства за изпълнението и. 

           (4) Кметовете на общини организират изпълнението на програмата и до първи март внасят 

отчет за изпълнение на програмата до БАБХ. 

 Закон за ветеринарномедицинската дейност 

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването, управлението и 

контрола на ветеринарномедицинската дейност, и въвежда принципите на ветеринарното 

законодателство на Европейския съюз и Световната организация за здравеопазване на животните 

(СОЗЖ).  

- Наредба № 23 от 17 май 2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс при 

животните – издадена от Министерството на земеделието и горите 

С тази наредба се определят: 1. мерките за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта 

бяс при животните; 2. методите за диагностика на заболяването; 3. задълженията на 

ветеринарномедицинските органи и на физическите и юридическите лица при прилагането на 

мерките и методите по т.1 и 2.  

- Наредба № 42 от 12 декември 2008 г. за изискванията към ветеринарните лечебни 

заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се 

извършва в тях   

В този нормативен документ са описани подробно дейностите, които могат да се извършват в 

различните по вид и категория ветеринарномедицински заведения.  

- 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  

Съгласно чл.102  “Приюти, в които се настаняват безстопанствени кучета и/или котки, може да 

извършват и дейности съгласно изискванията на глава пета от ЗЗЖ”, т.е. това са и дейностите по 

кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, маркировка и връщане на животните по 

местата, от които са взети. В Наредбата подробно са описани условията, на които трябва да 

отговарят приютите за безстопанствени животни, по отношение помещенията за настаняване, 

транспортните средства за превоз на животните, водене на необходимата документация, 
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условията към персонала в приюта, грижите, необходими за животните, необходимостта от 

създаване на условия за намиране на нови стопани за животните и пр.  

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

компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености  

С тази наредба се уреждат редът, начинът и условията за отглеждане на животните компаньони, 

съобразени с техните физиологически и поведенчески особености. Познаването на 

регламентираното в този документ е задължително за всеки, който отглежда или се грижи за 

животно компаньон, тъй като той “е отговорен за неговото здравословно състояние”, .. “длъжен е 

да потърси необходимата информация и съвети от специалисти относно особеностите при 

отглеждането и необходимите условия, които трябва да осигури на животното компаньон, 

съобразно неговия вид, порода, възраст и физиологично състояние”. В чл.10 от Наредбата се 

казва, че “ако поради различни причини лицето, което отглежда или се грижи за животно 

компаньон не е способно да се грижи повече за него, е длъжно : 1. да му потърси нов дом и 

собственик; 2. да потърси съдействие от неправителствените природозащитни организации 

(НПО), или 3. да го предаде в приют.” 

       -    Причините за наличие в общината ни на безпризорна кучешка популация произтичат 

основно от начините на отглеждане на актуалните животни. 

       -     Те са следните : финансови; невнимателни и недисциплинирани собственици на кучета; 

екологични проблеми. 

       -     За преодоляване на безотговорното отношение на собствениците към отглежданите от тях 

домашни кучета е необходимо да се разгърне широка информационно-образователна кампания, 

подкрепена от всички заинтересовани страни. 

4. МЕСТНА  НОРМАТИВНА УРЕДБА. 

-       Наредба №1 за спазване на обществения ред на територията на община Златица. 

-   Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на 

община Златица. 

-  Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

VІІІ. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТТА НА ПРОГРАМАТА 

 

1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

- Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по 

Програмата и обработването на бездомните кучета; 

- Повишаване на безопасността на градската среда; 

- Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на 

кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на 

нежелани животни от дома към улицата. 

2. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОДОБРЕНИЯ 

- Ежегодно установяване и преброяване на популацията на бездомните кучета на 

територията на Община Златица; 

- Постоянно и поетапно намаляване на популацията на бездомните кучета; 
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- Връщането на неагресивните, обработени кучета по места ще предотврати прииждането на 

нови необработени животни. 

3. КРИТЕРИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

- Брой на бездомните кучета; 

- Брой на обработените бездомните кучета; 

- Брой на регистрираните кучета-компаньони; 

- Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, паркинги, дворове, 

складове и др.; 

- Брой на кастрираните домашни кучета; 

- Брой на хората, които търсят съдействието за решаването на проблема с кучешката 

популация; 

- Брой на гражданите, участващи като доброволци в Програмата; 

- Брой на задомените кучета ; 

- Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултатите от тях, представен 

от кмета на Община Златица; 

 

ІХ.  СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА . 

1. НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА 

Включват се: 

- залавяне - гориво, упойка, заплата, ловец; 

- настаняване -  обезпаразитяване, преглед, лабораторни изследвания ; 

- кастрация - медикаменти, консумативи, заплата лекар; 

- възстановяване - храна, вода, ток, преглед; 

- изписване - ваксина, връщане по местообитание; 

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

1. От бюджета на Общината;  

- събраните средства от “такса за притежание на куче”;  

2. От дарения на граждани, фирми и неправителствени организации;   

3. Други източници на финансиране по програми. 

 

3. ЧОВЕШКИ РЕСУРС 

 

1. Служители на Общинска администрация. 

2.  Членове на организации за защита на животните  

3. Практикуващи ветеринарни лекари на територията на Община Златица. 

4. Доброволци 

Х. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. 

Само и единствено със съвместните усилия на общината, неправителствените организации, 

медиите и обществеността, могат да се постигнат трайни успехи при овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на община Златица, да се отговори на 

европейските изисквания за безопасна градска среда и хуманно отношение към животните.
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                                          ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ 

№       Мерки 
Отговорни 

институции 
Бюджет 

 

 

Срок 

Очакван ефект Изпълнител 

1. 

 
Преброяване на безстопанствените 
кучета на територията на община 
Златица, съгласно издаденото от 
03.02.2022г. уведомление от 
Министъра на МЗХГ по изпълнение на 
Националната програма за овладява 
не популацията на бездомните кучета. 
 

    Община 

     Златица           

Общински 

бюджет,  

           

  

Март-юни 
2022г. 

Проследяване и ясна картина 
за броя на безстопанствените 
кучета 
Изясняване на съотношение 
между кастрирани и некастри 
рани кучета 

  

Общинска 
администрация 

2. 

  
Брой кастрирани и обработени 

кучета Община 
Златица 

Общински 

бюджет,  

дарения           

проекти 

Постоянен Бързо и сигурно овладяване на 
популацията на бездомните 
животни 

Ветеринарните 
лекари 
обработващи 
кучета 

Общинска 
администрация 

3. 

Ежегодно сключване на договор за 
ветеринарно обслужване с 
регистрирано по реда на чл. 30 от ЗВД 
ветеринарно медицинско заведение 

Община 
Златица 

Общински 

бюджет,  

дарения           

проекти 

Постоянен Намаляване на броя на 
безстопанствените кучета, чрез 
извършване на ветеринарно 
медицинските манипулации-
обезпаразитяване, кастрация, 
ваксинация, чипиране. 

 

Регистрирана 
ветеринарна 
амбулатория 
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4. 

Организиране и провеждане на 
съвместни проекти/кампании за 
повишаване на информираността, 
относно ваксинация, обезпаразитя- 
ване, кастрация, маркиране на бездом 
ните кучета 

Община 
Златица 

Неправителс
твени 
организации 

Общински 

бюджет, 

дарения 

Постоянен Осигуряване на квалифициран 
екип за изпълнение на 
дейностите заложени в плана 
за действие.  

Изпълнителят 
на дейностите 
по обработката 
на кучетата 

5. 

Осигуряване на екип за залавяне на 
бездомните кучета 

Община 
Златица 

Неправителс
твени 

организации 

Общински 

бюджет  

дарения          

проекти 

При 
кампания 

Ефективно изпълнение на 
 дейностите и мерките 
заложени в плана за действие.  
Квалифициран екип. 

Доброволци 

6. 

Регистрация и брой на домашните 
кучета 

Община 
Златица 

Общински 

бюджет  

дарения           

проекти 

Постоянен -Блокиране притока на кучета 
от дома към улицата. 
-Информация за собственика за 
всяко куче. 
-Проследяване и контрол върху 
размножаването. 
-Повишаване събираемостта от 
такса притежание на куче 

Общинска 
администрация 

7. 

 
Регистрация и поставяне на 
идентификационен номер 

Общинска 
администра 

ция 

Общински 
бюджет, 

Постоянен -Създаден регистър 
-Подобряване на обслужването 
-Подобряване на контрола 

Ветеринарно- 

Медицинско 
заведение 

8. 

Периодични кампании за разясняване 
и стимулиране на метода „масова 
кастрация“ при домашните кучетата. 

Общинска 
администра 

ция 

 

Общински 
бюджет, 
дарения 

 

Периодич 

но  по 
график 

-Запознаване на заинтересо - 
ваните с биологичните 
особености на кучетата  
 -Повишаване броя на 
кастрираните  

 

Общинска 
администрация 
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9. 

Създаване и поддържане на 
електронен регистър за 
административна регистрация на 
домашни кучета.  

 

Общинска 
администра 

ция 

 Общински 
бюджет 

постоянен Подобряване на административ 
ното обслужване. 

Осъществяване на по-добър   
контрол. 

Общинска 
администрация. 

10 

Изграждане на  обособени места за 
свободно разхождане на домашни 
кучета.  
 

Общинска 
администра 

ция, 

НПО 

 

Дарения 
 и по 
проекти 

постоянен Осигуряване на добри условия 
за свободно разхождане на 
домашни кучета. 

Осигуряване спокойствие и 
комфорт на гражданите. 

 

Доброволци 

Общинска 
администрация 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 

            §1. Настоящата програма се издава на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните и влиза в сила в 30 дневен срок от приемането. 

§2. Програмата е приета от Общински съвет – Златица с Решение № 326 по Прото 

кол № 40 от 18.04.2022г., в изпълнение разпоредбата  на Националната програма за овладява 

не популацията на бездомните кучета. 

              §3. Настоящата програма отменя програмата  на община Златица приета с Решение 

№214 от 19.04. 2017г. 

           §4. Изпълнението на програмата се възлага на кмета на община Златица.  

 


