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     I. АНОТАЦИЯ 

 

     Успехът на програмите за намаляване популацията на безстопанствените кучета е в 

прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, 

природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени 

в една обща посока - намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. За да се 

реши проблемът с безстопанствените кучета на първо място е необходимо да се 

приложи единен метод във всички населени места на територията на Община Мездра. 

Да се следват комплексните мерки, определени от Световната здравна организация: 

строг контрол върху търговията и размножаването на домашни 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. 

 

     Настоящата Програма се изготвя в изпълнение на чл.40 от Закона за защита на 

животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност както и поради факта, че 

проблемът с безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с 

многостранни измерения (хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-

битови, икономически и екологични). 

     1.Описание на проблема - големият брой безстопанствени кучета води до: 

 

     1.1.Риск за хората 

 Безстопанствените кучета създават риск от ухапване и застрашават живота и 

здравето на хората; 

 Безстопанствените кучета са преносители на болести, опасни за човека – бяс, 

ехинококоза (кучешка тения), бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.; 

 Създават дискомфорт на гражданите като шум, замърсяване на градската среда и 

възможност за възникване на пътно – транспортни произшествия. 

     1.2.Риск за безстопанствените кучета 

 Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат 

животните; 

 Кучетата страдат от различни болести, глад и студ. Много от безстопанствените 

кучета са обект на посегателство и тормоз от страна на граждани, дори биват 

убивани 

 

     2.Причини за възникване на проблема: 

     2.1.Липсата на контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета; 

     2.2.Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с 

комплексния характер на проблема; 

     2.3.Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и други 

обекти от физически и юридически лица, след което се изоставят. 

     2.4.Липсата 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 може да го 

изостави. 

     2.5.Липса на санкции  върху собствениците на домашни кучета, които не полагат 

грижи за тях и изоставят при възникнали трудности своите домашни любимци 

 

     3.Популация на бездомните кучета 
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     Популацията на безстопанствените кучета е пряко свързана с увеличаване на броя на 

домашните кучета и липсата на контрол за тяхното размножаване, както и изоставянето 

имот страна на собствениците. Кучето достига полова зрялост на 6 – 8 месечна възраст, 

ражда два пъти годишно, средно от 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко 

изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на 

безстопанствените кучета. Подобна е ситуацията и с кучетата, които се отглеждат в 

индустриалните зони и строителните обекти, крайградски квартали. Констатирана е 

недобра информираност на гражданите от ползите от кастрацията на домашните 

любимци. 

    С цел регламентиране на правилата за отглеждане и притежаване на домашни 

любимци и на основание чл.44, ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.178 и чл.133 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност (ЗВД) и Закона за защита на животните беше подготвена и приета с Решение 

№ 417 на Общински съвет –Мездра, Протокол No25 от 26.09.2013 година Наредба за 

реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на 

територията на Община Мездра. 

 

     4.Съществуващо положение 

     В изпълнение на изискванията на чл.40 от ЗЗЖ община Мездра е разработила 

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Мездра, приета с с решение 541 от Протокол № 45/31.03.2011г. 

     За периода 2011-2015 година община Мездра сключва договори със следните 

фирми: 

  - „Калина Христова АгроВет” ЕТ – за ветеринарно-медицински манипулации на 

безстопанствени кучета; 

 - „Станислав Нейков 2004” ЕТ – за улавяне и транспорт на безстопанствени кучета. 

 В началото на 2015 година се констатира тенденция към постоянно увеличаване 

числеността на безстопанствените кучета. Ежедневно в Общинска администрация –

Мездра постъпваха сигнали и жалби от граждани за случаи на агресивно поведение на 

бездомните кучета, представляващо потенциална опасност и риск за здравето им. 

     В тази връзка през 2015 година беше подписан договор за наем на недвижим имот – 

стопанска сграда със застроена площ от 135 кв.м., находяща се в поземлен имот 

№100013, м. Попенец в землището на с.Долна Кремена, община Мездра за Общински 

приемник за безстопанствени кучета. Общата численост на кучетата в приемника към 

края на 2015 г. е 83 броя, в това число обработени, кастрирани и върнати в приемника 

са 23 кучета. 

  Към настоящият момент броя на кастрираните безстопанствени кучета на територията 

на града е 5-6 кучета, от общо 200 на територията на Общината. 

    За изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Мездра за 2016 г. в бюджета на общината са 

заложени средства в размер на 15 хил.лева. Същите ще се разходват за дейности по 

кастрация, ваксиниране, обезпаразитяване на безстопанствени кучета, заплащането на 

месечен наем и режийни разходи за имота /ток, вода/, както и за закупуване на храна.  

    В капиталовата програма в Бюджет 2016 година на Общината има заложени средства 

за проектиране и изграждане на Приют за безстопанствени кучета. 

 

 

     II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

 

     1.Установяване на контрол върху размножаването на безстопанствените кучета. 
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     2.Редуциране броя на безстопанствени кучета до трайно намаляване на популацията 
им. 

     3.Установяване на  практики за осиновяване на безстопанствени животни и 
повишаване информираността и културата на отглеждане на кучета – домашни 
любимци. 

      4.Контрол върху отглеждането на домашни кучета. 

      5.Повишаване на чистотата на градската среда. 

      6.Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл.2 от ЗЗЖ. 

 

III. МЕТОДИ И МЕРКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА: 

 

     1.Методи: 

 

    1.1.Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка 

/обработка/ на не агресивните безстопанствени кучета и настаняването им в 

приемник/приют или връщането им по места. 

     1.2.Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета. 

     1.3.Осиновяване на безстопанствените кучета. 

     1.4.Регистрация и надзор на безстопанствени кучета. 

     1.5.Регистрация на домашните кучета. 

     1.6.Популяризиране на ползите от кастрация на домашните кучета. 

     1.7.Различни кампании и инициативи за подобряване чистотата на градската среда. 

     1.8.Проучване, проектиране и изграждане на приют. 

     2.Мерки: 

     Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка 

/обработка/ на не агресивните безстопанствени кучета и настаняването им в 

приют или връщането им по места. 

      2.1.Ежегодно до 31 декември се извършва преброяване на безстопанствените  

кучета на територията на община Мездра. 

      2.2.Ежегодно с приемане на бюджета на общината, ОбС утвърждава и средствата за 

работа по Програмата. 

      2.3.Обработката на безстопанствените кучета се извършва в регистрирани 

стационарни или подвижни амбулатории, съгласно чл.40, ал.4 от ЗЗЖ. 
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     2.4.Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно изискванията на 

чл.42, ал.1 от ЗЗЖ. 

     2.5.Транспортирането  на кучетата се извършва в клетки и съгласно чл.42, ал.2 от 

ЗЗЖ; 

     2.6.Настаняването на безстопанствените кучета се извършва съгласно изискванията 

на чл.46 от ЗЗЖ; 

     2.7. За настанените в приют кучета са спазват изискванията на чл.47, ал.1, 2, 3 от 

ЗЗЖ. 

     2.8.За изълнение на посочените дейности Общината сключва договори с 

лицензирани ветеринарни клиники, кастрационни центрове, амбулатории и 

организациите, за извършване на кастриране, обезпаразитяване, идентификация с 

микрочип и ваксиниране на домашни и на заловени и закарани на място 

безстопанствени кучета. 

     Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.  

     2.9.Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл.179, ал.3, т.1 

от ЗВД и чл.45 т.8 от ЗЗЖ. 

     2.10.Доказано агресивните кучета се подлагат на евтаназия съгласно чл.179, ал.3, т. 4 

от ЗВД. 

     Осиновяване на безстопанствените кучета. 

     2.11.Разработва се и се прилага система за информиране на гражаните за животните, 

които се предлагат за отглеждане съгласно чл. 41, ал.6 от ЗЗЖ 

     2.12.Общината и ОЗЖ организират публични кампании за осиновяване на 

безстопанствени кучета.  

          Регистрация и надзор на безстопанствени кучета 

     2.13.Регистрация се извършва от служител на общината  

     2.14.Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват 

задължително следните данни за обработените кучета: 

        Идентификационен номер; 

        Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина; 

        Дата и място на залавяне; 

        Дата и вид на обработката; 

        Дата и място на връщане /настаняване/;  
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        Осиновител и дата на осиновяване 

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

     Регистрация на домашните кучета. 

     2.16.Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД. 

Декларация за притежаване на домашен любимец се подават в центъра за 

административно обслужване на граждани – Община Мездра и общинските служители 

удостоверяват декларирането в паспорта на кучето. 

     2.17.Таксата за домашни кучета се заплаща на касата в центъра за административно 

обслужване при Община Мездра. 

     2.18.Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година 

от неговото регистриране, съгласно чл. 39 от ЗЗЖ., като в декларацията се описва № на 

поставения чип и дата на поставянето му. 

     2.19.Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата, 

отглеж1дани на открито (дворни кучета в покрайнините на града, селата и ромските 

квартали, вилните зони, строежи, паркинги, предприятия и др.). В кампаниите участват 

Общината и ОЗЖ.  

     2.20.  Ветеринарните органи предоставят информация съгласно чл. 174, ал. 4от ЗВД. 

     Популяризиране на ползите от кастрация на домашните кучета.  

     2.21.Общинска администрация съвместно с Организацията за защита на животните 

организират  кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, 

медийна кампании и кампании за безплатно кастриране на домашни кучета.  

     2.22.Презентации на ЗЗЖ, организирани от Общинска администрация със 

съдействието на ОЗЖ по населените места в общината за собствениците на домашни 

кучета. 

     2.23.Съвместна работа с ветеринарните лекари по кварталите и селата.          

     Различни кампании и инициативи за подобряване чистотата на градската 

среда. 

     2.24.Определяне на места за разходка на кучета. 

     2.25.Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др. 

     2.26.Изготвяне на образователни програми  и електронни портали съвместно с ОЗЖ. 

     2.27.Провеждане на образователни кампании за отглеждане на домашно куче в 

училища и детски градини. 

     2.28. Провеждане на кампании за популяризиране регистрацията на домашни кучета. 
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     2.29.Обучение на служителите от Общинска администрация и обмяна на опит и 

добри практики. 

  

     IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА  
 

     1.Местна власт 

     1.1.Общинският съвет приема Програмаза овладяване на популацията на 

безстопанствени кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 

40 , ал. 1 от ЗЗЖ и Наредба по чл. 40 , ал. 5 от ЗЗЖ. 

     1.2.Кмета на Общината възлага, съгласно действащата законова уредба в Република 

България, дейностите по изпълнение на Програмата.  

     1.3.Кметът или упълномощено от него лице организира изграждането на приют и 

реформира налични обекти като временни приемници за  кучетата по Програмата, 

съгласно чл. 41 от ЗЗЖ. 

     2. Общинска екологична инспекция 

     2.1.Общинската администрация координира и контролира изпълнението на 

дейностите и мерките по Програмата. 

     2.2.Обработват сигнали и жалби на граждани и организации приети по телефон, 

писмено, по е-mail. Анонимни сигнали и жалби не се обработват.  

     2.2.1.Жалбите за куче/тата, участвало/и в инцидент с ухапване на човек се 

обработват приоритетно в рамките на 24 часа от подаването на сигнала. 

     2.2.2. Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им.  

     2.2.3.Във всички останали случаи проверката по сигнали се извършва , съвместно с 

представител на ОЗЖ, в срок от 7 дни от подаването им.  

     2.2.4.Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по 

сигнала или жалбата, включително:  

 Информация от жалбоподателя: фактически обстоятелства, медицинско 

свидетелство (в случаите на наличие на такова), подробно описание на кучето, 

участвало в инцидента.  

 Информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или имат 

наблюдения върху поведението на кучето. 

     2.2.5.На база на проверката се изготвя констативен протокол и се предприемат 

съответните действия. 

     2.3. Водят регистър по раздел III т.2.12. от Програмата 

     3.Организации за защита на животните /ОЗЖ/ 
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     3.1.ОЗЖ участват при изготвянето и изпълнението на Програмаза овладяване на 

популацията на безстопанствени кучета по чл. 40 , ал. 1 от ЗЗЖ и Наредбата по чл. 40 , 

ал. 5 от ЗЗЖ. 

     3.2.ОЗЖ съдействат на общината като посочват свои представители за координация 

на работата между общината, ОЗЖ и граждани. 

     3.3.ОЗЖ осигурява свои представители за проверка на сигналите и жалбите, 

свързани с домашни и безстопанствени кучета. 

     3.4.ОЗЖ участва в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на 

постъпилите сигнали. 

     3.5.ОЗЖ съдействат при залавянето и връщането на кучетата. 

     3.6.ОЗЖ съдейства за медийно отразяване на дейностите по Програмата. 

     3.7.ОЗЖ могат да набират финансови средства за Програмата. 

     3.8.ОЗЖ организира и провежда осиновителни и информационни кампании. 

    V. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ  НА ПРОГРАМАТА 

     1.Бюджет на Общината, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ; 

     2.Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД и Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите. 

     3.Дарения  

     4.Финансиране на дейности по Програмата  от ОЗЖ.               

     VІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА 

НАПРЕДЪКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ.  

     1.РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ:  

               - Повишаване безопасността на селищната среда; 

               - Намаляване на популацията на безстопанствени кучета;  

 

     2.ИНДИКАТОРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:  

              - Брой безстопанствени кучета; 

              - Брой на регистрираните кучета – домашни любимци; 
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              - Брой на кастрираните кучета – домашни любимци; 

              - Брой кастрирани безстопанствени кучета; 

              - Брой на осиновените кучета в края на всяка година; 

              - Брой на настанени безстопанствените кучета в приют; 

             -Брой проведени образователни, осиновителни и дарителски кампании (и 

събраните от тях средства); 

             -Създаден електронен портал, обединяващ информация, относно 

законодателство, центрове, организации и служби, предлагащи услуги, свързани с 

безстопанствените кучета и кучета - домашни любимци; 

   - Брой сключени споразумения с НПО за защита на животните 

   - Брой проверки за регистрация на домашни любимци 

   - Брой наложени глоби на собственици на домашни любимци за неизпълнение 

на задълженията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Г Р А М А  ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА 
 

 11 

 Приложение 1 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

     1.Актуализиране на местната нормативна уредба съгласно действащото 

законодателство. 

                                                                                                           Срок: Март 2016 година 

                                                                                              Изпълнител:ОбА 

                                                                                                                                  ОбС 

                                                                                                                                  ОЗЖ 

 

     2.Шестмесечни отчети по програмата. 

             Срок: Януари и Юли  

             Изпълнител:ОбА 

 

     3.Преброяване и изграждане на електронни регистри за административна 

регистрация на домашните кучета и безстопанствените кучета. 

                                                                                              Срок: 2016 година 

                                                                                            Изпълнител:ОбА 

 

     4.Организиране на сигурна система за навременно подаване и получаване на 

информация за ветеринарна регистрация на домашните кучета. 

                                                                                           Срок: 2016 година 

                                                                                        Изпълнител:ОбА 

 

     5.Подобряване на изградената мрежа от места за свободно разхождане на домашни 

кучета /преразглеждане на местата и определяне на нови такива/. 

                                                                                                    Срок: 2016 – 2019 година 

                                                                                      Изпълнител:ОбА 

 

     6.Създаване на споразумение за съвместна дейност с ОЗЖ. 

                                                                                        Срок: 2016 година 

                                                                                      Изпълнител:ОбА 

 

     7.Организиране и провеждане съвместно с ОЗЖ кампании по кастрация, 

обезпаразитяване, маркиране и пр. на домашни кучета. 

                                                                                       Срок: 2017 година 

                                                                                      Изпълнител:ОбА 

 

     8.Организиране и провеждане съвместно с ОЗЖ кампании по кастрация, 

обезпаразитяване, маркиране и пр. на безстопанствени кучета, с приоритет женски. 

През 2016 година до 160 кучета. 

                                                                                                 Срок: 2016 - 2019 година 

                                                                                    Изпълнител:ОбА 

 

     9.Планиране ежегодно средства в бюджета за изпълнение на Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на базата на Плана за действие.                                                                                                                                             

                                                                                                Срок: 2016 - 2019 година 

                                                                                    Изпълнител:ОбА 

                                                                                                                             ОбС 
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     10.Проучване и изработване на проект и ПСД за изграждане на приют за 

безстопанствени кучета. 

                                                                                                 Срок: 2016 - 2017 година 

                                                                                    Изпълнител:ОбА 

 

     11.Изграждане и оборудване на приют за безстопанствени кучета. 

                                                                                                 Срок: 2017 - 2018 година 

                                                                                    Изпълнител:ОбА 

 

     12.Изготвяне на вътрешен правилник за работа на приюта, преди влизане в 

експлоатация, съгласно разпоредбите на ЗЗЖ и поднормативните документи. 

                                                                                       Срок: 2018 година 

                                                                                      Изпълнител:ОбА 

 

     13.Организиране на информационни и образователни кампании. 

 

     14.Организиране на дарителски кампании и кампании за осиновяване на 

безстопанствени кучета. 

 

     15.Издаване и разпространение на информационни брошури, листовки и други 

материали. 

 

     16.Ежегодно след отчета се формулират годишните цели за следващата календарна 

година на база данни от отчета, а за 2016 година: 

  

     - Организиране и провеждане съвместно с ОЗЖ кампании по кастрация, 

обезпаразитяване, маркиране и пр. на безстопанствени кучета, с приоритет женски - до 

160 кучета; 

 

     - Преброяване и изграждане на електронни регистри за административна 

регистрация на домашните кучета и безстопанствените кучета; 

 

     - Проучване и изработване на проект и ПСД за изграждане на приют за 

безстопанствени кучета. 
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Приложение 2 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО – БАЗОВА СТОЙНОСТ 
 

 

              - Брой безстопанствени кучета - 200 

              - Брой на регистрираните кучета – домашни любимци - 351 

              - Брой на кастрираните кучета – домашни любимци - 0 

              - Брой кастрирани безстопанствени кучета - 23 

              - Брой на осиновените кучета в края на всяка година -  

              - Брой на настанени безстопанствените кучета в приют - 0 

              - Брой проведени образователни, осиновителни и дарителски кампании (и 

събраните от тях средства) – 1, събрани средства -  

             -Създаден електронен портал, обединяващ информация, относно 

законодателство, центрове, организации и служби, предлагащи услуги, свързани с 

безстопанствените кучета и кучета - домашни любимци - 1 

   - Брой сключени споразумения с НПО за защита на животните - 0 

   - Брой проверки за регистрация на домашни любимци - 0 

   - Брой наложени глоби на собственици на домашни любимци за неизпълнение 

на задълженията - 0 

 

 

 

Настоящата Програма е приета с Решение №93 от Протокол №7/31.03.2016 година 

 

 

 

 

 

               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - МЕЗДРА 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

             / Яна Нинова / 
 


