
ПРОЕКТ  

 

 ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОРДИМ 

Период на действие 2021-2025 г. 

Общински съвет – гр. ПОРДИМ 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

II.АНОТАЦИЯ. ПРОБЛЕМИ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА. 

1. Описание на проблема. 

2. Проблеми, свързани с безстопанствените кучета. 

3. Причини за възникване на проблема. 

4. Популация на безстопанствените кучета. 

5. Анализ на съществуващото положение и динамика на популацията на 

безстопанствените кучета. 

 

ІІI. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Цели. 

2. Задачи. 

 

IV. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

V.МЕРКИ ЗА ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 

КУЧЕТА 

1. Кастрация. 

2. Евтаназия. 

3. Придобиване на безстопанствени кучета. Задомяване/осиновяване/. 

4. Регистрация и надзор на безстопанствени кучета. 

5. Регистрация на домашни кучета. 

6. Контрол върху изискването за отглеждане на домашни кучета. 

7. Популяризиране ползите от осиновяване на безстопанствени кучета и кастриране 

на домашни кучета. 

8.Кампания за подобряване чистотата на градската среда. 

 

 

VI. РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА И УЧАСТНИЦИ 

 

1. Местна власт. 

2. Общинска администрация. 

3. Oрганизации за защита на животните. /ОЗЖ/ 

4. Общинска епизоотична комисия. 

5. Гражданско участие. 

 

VІI. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА – КРИТЕРИИ 

 

1. Качествени промени, които се очакват в следствие на 

изпълнение на мерките. 

2. Количествени промени. 

3. Критерии за изпълнението на програмата. 

 

 



2 

 

VIII. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Финансиране. 

2. Човешки ресурс. 

 

IХ. НОРМАТИВНА БАЗА 

 

1. Закон за защита на животните. 

2. Закон за здравето. 

3. Закон за ветеринарномедицинската дейност. 

4. Закон за лова и опазване на дивеча. 

5. Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България. 

6. Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, 

развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и 

приюти за животни. 

 

X.  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА 

 

1. Поддържане и системно въвеждане на информацията в " Регистър на домашните 

кучета" на община Пордим. 

2. Подобряване обслужването на гражданите –собственици на домашни кучета. 

3. Ежегодно събиране на такса за притежаване на куче по Закона за местните 

данъци и такси, съгласно чл.175, ал.1 и ал.2 от ЗВМД. 

4. Актуализиране на местната нормативна уредба, съгласно действащото 

законодателство. 

5. Използване на приходите, постъпващи в общинския бюджет от събраните такси 

за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета, съгласно 

чл.175,ал.3 от ЗВМД. 

6. Предписания и санкции за собственици, нарушаващи реда и начина на 

отглеждане на домашен любимец, съгласно законови разпоредби и общински 

наредби. 

7. Поддържане на Регистър за обработени безстопанствени кучета. 

8. Установяване броя на безстопанствените кучета на територията на община 

Пордим  - преброяване. 

9. Организиране на публични мероприятия, с цел информиране на гражданите за 

възможностите за задомяване на безстопанствени кучета. 

10. Изграждане на мрежа от обособени места за свободно разхождане на домашни 

кучета. 

11. Медийно-информационни кампании, относно популяризиране ползите от 

кастрация на домашни и безстопанствени кучета. 

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

материали. 

13. Провеждане на просветно-информационни кампании в образователната сфера. 

14. Кандидатстване и усвояване на средства по Европейски програми. 

15. Подобряване комуникацията и взаимодействието с представители на ОЗЖ, 

граждански организации и др. 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ХІ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, КОНТРОЛ ПРИ СТОПАНИСВАНЕ И 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАРЕНИЯ В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ПОРДИМ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 

 

1. Условия и ред за получаване на дарения в полза на община Пордим. 

2.  Контрол при изпълнението на дарението. 

 

ХІІ.ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА, 

ДОКЛАДВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

1. Управление и оценка на програмата. 

2. Докладване и отчетност. 

3. Уведомяване на обществеността. 

4. Време за изпълнение. 

 

ХІІІ.МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Брой на безстопанствени кучета. 

2. Брой на домашни кучета. 

3. Брой извършени проверки. 

 

ХІV.КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

 1. Коригиращи действия. 

2. Прилагането на коригиращите действия. 

   

ХV.ДРУГИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 

 

1. Информационни кампании. 

2. Кампаниите включват програми. 

3. Програмата и нейното прилагане. 

 

ХVІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

1. Ефективно решение. 

2. Обобщение и изводи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

І ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Пордим  е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал.3 от Закона за 

защита на животните ( ЗЗЖ), разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност (ЗВМД), Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма да 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 

България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и 

отчетност, както и изискванията, поставени на България и останалите страни, членки на 

Европейския съюз, по отношение на грижата и хуманното отношение към животните. 

Програмата се основава на принципите, заложени в Закона за защита на животните, 

във връзка с Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България. Конкретните механизми и мерки за 

овладяване популацията на безстопанствени кучета в населените места, определени от 

Световната здравна организация изискват строг контрол върху търговията и 

размножаването на домашни кучета, кастрация и връщане по места на социализирани 

кучета, евтаназиране на доказано агресивни или болни животни. 

“Овладяване на популацията“ е понятие за  научнообосновано регулиране на 

популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели 

освобождаването на улиците от тях. 

Успехът на програмата за овладяване 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. 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и планът за 

действие на територията на община Пордим, за периода 2021-2025 г., цели постигане на 

здравословна среда за гражданите, управление и намаляване на популацията от 

безстопанствени кучета по ефективен начин чрез масова кастрация, както и хуманно 

отношение към животните. 

 

II  ПРОБЛЕМИ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

1.Описание на проблема. 

Проблемът с безстопанствените кучета е със социално-битов, хуманно-

медицински, икономически и екологичен характер. Нарастването на броя на 

безстопанствените кучета през последните години води до рискове за здравето на хората.  

Не малко са случаите на убиване на животни по най-жесток начин. Ето защо са 

необходими единни, комплекси мерки за решаване на проблема и подобряване на 

националната ни  култура. 

Наличието на бездомни кучета на територията на община Пордим може да доведе 

до сериозни последствия за населението, тъй като необезпаразитените и неимунизирани 

животни  пренасят различни заразни и паразитни болести и  са основен източник и 

разпространители на причинители на зоонози, някои от които смъртоносни /марсилска 

треска, лаймска болест, бяс и др./. Глутниците от безстопанствени кучета  нарушават не 

само спокойствието и комфорта на хората в даден район, но и застрашават тяхната 

сигурност, и психическото им здраве. Друг риск е възможността за възникване на пътно-

транспортни произшествия, поради безстопанствено скитащите се животни, особено в 

периода на разгонване. Не на последно място е и приносът на бездомните кучета за 

замърсяване на градската среда с отпадъчни продукти, както и с битови отпадъци от 

контейнерите за смет, до които имат достъп. 

 

2. Проблеми, свързани с безстопанствените кучета 

2.1. Риск за хората. 
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- безстопанствените кучета създават риск от ухапване и застрашават живота и здравето на 

хората. 

- безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, 

опасни за човека /бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др/.; 

2.2. Инфекциозни болести: 

- Салмонелоза - това е една от най-често срещаните инфекциозни болести по бозайниците. 

Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които са много устойчиви към 

външни въздействия; 

-Бяс – остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове 

животни и човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в 

последно време и от други хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на 

вируса върху ранички, драскотини по кожата. Инкубационният период е до 60 дни. 

2.3. Гъбични болести. 

2.4. Паразитни /инвазионни/ болести. 

2.5. Кърлежовопреносимите инфекции (КПИ) - бездомните и скитащи кучета 

представляват един от основните резервоари на зараза на някои кърлежопреносими 

инфекции, най-често срещана от които е Марсилската треска. Това обстоятелство изисква 

системни мерки за контролиране на кучешката популация. 

2.6. Създаване на дискомфорт на населението. 

- много хора се страхуват от кучета; 

- през нощта шумът, създаван от животните смущава гражданите; 

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

- много от безстопанствените кучета са обект на посегателство и тормоз от страна на 

граждани; 

- тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат 

животните. 

2.7. Икономическа неефективност. 

- мерките, които до този момент са предприемани от Общината за решаването на 

проблема са свързани с разходи, а в същото време не са постигнати реални резултати и се 

създава социално напрежение. 

2.8. Тежко положение на безстопанствените кучета: 

- кучетата страдат от различни болести, глад и студ; 

- пускане на свобода на животни, които са отглеждани от хората, не са подготвени за 

оцеляване в естествена среда; 

- много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от 

граждани. 

 

3. Причини за възникването на проблема 

3.1. Липса на адекватно и цялостно законодателство. Съществуващата законова 

регламентация не позволява да се формира национална политика и цел за постигане на 

стройна система от мерки, която да допринесе за решаване на проблема в цялост. Няма 

ясни гаранции за добра координация в действията на БАБХ, общините и 

неправителствените организации за защита на животните и др. 

3.2. Слаб контрол върху популацията на домашни кучета. 

Популацията на безстопанствените кучета е пряко свързана с увеличаване броя на 

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

им от страна на собствениците. Безотговорното отношение на част от хората към 

поколението на техните кучета-домашни любимци и допускане на безконтролно 

размножаване и изоставянето на кучетата, са основна предпоставка за увеличаване 

популацията на безстопанствените кучета. 

3.3. Неефективност на прилаганите методи и несъобразяване с комплексния характер на 

проблема. 
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3.4. Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което 

те се изоставят. 

3.5. Липса на хуманно образование към животните. Често собствениците на домашни 

любимци нямат нужното хуманно образование, свързано с грижите при отглеждането на 

своите кучета, поради което  при възникнали трудности  ги изоставят на улицата. 

3.6. Липса на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни кучета. 

 

4. Популация на безстопанствените кучета 

4.1. Биологична характеристика и особености на кучето. 

Кучето от женски пол достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти 

годишно, средно от 5 до 8 кученца. При период на настъпване на разгонване на всеки 6 

месеца и полова зрялост на шестмесечна възраст, едно женско куче ражда за две години 

около 32 кучета. В този смисъл става ясно, че само няколко изоставени домашни кучета са 

в състояние за много кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. И 

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 – количеството храна, вода и възможности за подслон. При достигане на 

„носещия капацитет на средата”, раждаемостта и смъртността на безстопанствените 

кучета се изравняват, което означава, че броят им не се увеличава. Ако в тази ситуация се 

предприеме само отстраняване на безстопанствените 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 

безстопанствените кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и 

възстановяване – един цикличен и непрестанен процес. 

4.2. Прилагане на ефективни методи за овладяване на кучешката популация и 

установяване на контрол. 

Ефективните методи за овладяване на кучешката популация и установяване на 

техния контрол се състои в следното: 

- продължаване работата по метода „Кастрирай и върни“ – трайно намаляване 

популацията на безстопанствените кучета; 

- обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивните 

безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен 

ветеринарномедицински надзор; 

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

установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им 

изоставяне; 

- осиновяване /задомяване/ на безстопанствени кучета; 

- осъществяване контрол върху хранителната среда. 

 

5. Анализ на съществуващото положение и динамика на популацията на 

безстопанствените кучета 

5.1. На територията на община Пордим, извършените улов и кастрация на животните са 

във връзка с подадени сигнали и жалби на граждани. През 2020 г. са кастрирани и върнати 

по места 13 бр. кучета. 

5.2. За намаляване разпространението на заразни болести същите кучета са обработени - 

извършени са ветеринарномедицински манипулации 

/обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на трайна маркировка/. 

5.3. През периода 2016 – 2020 г. няма задомени /осиновени/ безстопанствени кучета. 

Необходима е разяснителна кампания за гражданите, относно осиновяване на 

безстопанствените кучета, за да може всеки гражданин, който иска да има домашен 

любимец,  да полага грижи за него и да спазва законовите и нормативни изисквания. 
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6. Мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за безстопанствени 

кучета 

6.1.Регионални приюти могат да бъдат изграждани и/или стопанисвани от: 

- две или повече съседни общини, в рамките на сключено споразумение за 

сътрудничество, съгласно Глава осма от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; 

- юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност защита на животните; 

- съвместно от община и организация с предмет на дейност защита на животните или 

община и регистрирана ветеринарномедицинска амбулатория. 

6.2.Изграждането на регионални приюти се подпомага, когато са изпълнени едновременно 

следните условия: 

- на територията на съответните общини няма изградени общински или частни приюти 

или са с недостатъчен капацитет; 

- на територията на всяка община е извършено най-малко едно преброяване на 

безстопанствените кучета в рамките на последните 3 години; 

6.3.Регионални приюти могат да бъдат изграждани чрез: 

-предоставяне на терени и сгради – държавна и общинска собственост; 

-предоставяне на целеви трансфери по бюджетите на общините в рамките на средствата 

по държавния бюджет за годините на одобрената от Министерския съвет средносрочна 

бюджетна прогноза. За годините извън нея посочените стойности за изпълнение на целите 

имат прогнозен характер; 

-изготвяне и прилагане на национални механизми за финансиране и подкрепа; 

-включване на мерки за кандидатстване по европейските фондове; 

-включване в проекти, финансирани от ЕК и по международни програми и проекти; 

-изработване на типов проект за изграждане на регионален приют. 

6.4.Регионалните приюти се изграждат в съответствие с изискванията на глава IV, раздел I 

на Наредба № 41 от 2008 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат 

и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни. 

 

7. Мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за 

животни, зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като компаньони 

7.1.Особено голям проблем през последните години е осъществяването на търговия и 

подаряване на кучета чрез интернет-сайтовете.  

-Тази дейност все повече се разширява, поради липсата на регистрация, което от своя 

страна лишава компетентните органи от възможността да осъществяват контрол и да 

налагат санкции.  

-С това се задълбочава ситуацията с нарастване на броя на безстопанствените кучета. 

Поради тази причина е необходимо активизиране на обществената намеса и повишаване 

информираността на гражданите за изпълнение на задълженията и контрола в тази област. 

-За ограничаване на подобен тип дейности би спомогнало своевременното уведомяване на 

Областните дирекции по безопасност на храните, като лицата, които подаряват или 

придобиват кучета следва да предоставят данни за новия собственик и за самото куче 

(име, пол, дата на раждане, паспорт, извършени ваксинации, данни за родителите на 

кучето). 

7.2. За справяне с проблема е необходимо познаване на действащото законодателство, 

както и подзаконовата нормативна база в тази област. 

-Основни актове са Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

-Закона за защита на животните; 

- Наредба № 41 от 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; 

- Наредба № 39 от 2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени 

с техните физиологически и поведенчески особености и други. 
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7.3. Право да осъществяват развъждане и търговия на кучета имат лицата, чиито обекти са 

регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

-Търговия с кучета се осъществява само в развъдници и зоомагазини регистрирани по реда 

на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

-Контролът върху развъдниците, зоомагазините и пазарите за животни се извършва 

съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на животните и чл. 7, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност; 

7.4. За активизиране на обществеността във връзка с овладяване популацията на 

безстопанствени кучета се извършват информационни кампании, организирани от 

общината. 

- Същите целят задълбочено запознаване с проблема, с действащата нормативна база и 

насърчаване на гражданската активност; 

- Само чрез намеса от страна на обществото могат да се постигнат добри резултати. 

Информираността ще спомогне гражданите да регистрират своите домашни кучета, да 

предпочетат тяхната кастрация, да не извършват нерегламентирана търговия, при 

подаряване да уведомяват компетентните органи, за да могат да осъществят контрол; 

- Следва да се засили обществената намеса, като всеки гражданин, който забележи 

нарушение и неспазване на изискванията да сигнализира своевременно държавните 

органи, които да осъществят своите правомощия и да предприемат необходимите мерки; 

- Чрез засилване на контрола в тази област, чрез адекватни мерки и налагане на санкции 

могат да се постигнат задоволителни резултати за справяне с проблема. 

 

ІІI. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА  

 

1. Цели 

1.1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни кучета, 

като се гарантира здравето на хората и безопасността на градската среда  на община 

Пордим. 

1.2. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които 

касаят хора и животни. 

1.3. Стимулиране на гражданската активност, развиване чувство за отговорност и 

повишаване информираността на гражданите при отглеждане на кучета. 

1.4. Установяване на устойчиви практики за придобиване /осиновяване, задомяване/ на 

безстопанствени животни. 

1.5. Редуциране броя на безстопанствените (улични) кучета до трайно намаляване на 

популацията, съгласно разпоредбите на действащото законодателство. 

 

2. Задачи 

2.1 .Овладяване броя на безстопанствените кучета, до трайното изчезване на явлението 

“безстопанствени кучета”. 

2.2. Контрол върху отглеждането на домашни кучета. 

 

2.3. Повишаване чистотата на градската среда. 

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

2.5. Решаване на проблемите чрез прилагане на ефективни методи за овладяване на 

кучешката популация и установяване на контрол. 

 

IV. МЕТОДОЛОГИЯ 

Съгласно препоръките на Световната Здравна Организация, успешният световен опит и 

практиката на българските общини, налагат прилагането на регламентираните от ЗЗЖ 

методи на: 

1. Кастрация.  

2. Евтаназия. 
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3. Задомяване. 

4. Регистрация и надзор на безстопанствени кучета. 

5. Регистрация на домашни кучета. 

6. Контрол върху изискването за отглеждане на домашни кучета. 

7. Популяризиране ползите от кастриране на домашни кучета. 

8. Кампания за подобряване чистотата на градската среда. 

9. Настаняване в Общински приют на безстопанствени животни. 

 

V. МЕРКИ ЗА ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация, трайна маркировка и 

връщане по места на обработени неагресивни и здрави безстопанствени кучета. 

1.1. Общинската програма предвижда прилагане на кастрация на такъв брой животни, 

който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата 

популация на безстопанствени кучета в общината. Кастрирането на кучетата има и своите 

здравни и социални предимства – предпазва животните от редица заболявания, в т.ч. и от 

злокачествени тумори, мастити, полови инфекции, с което се удължава 

продължителността на живота им; успокоява животното и прави характера му по-

социален; предпазва мъжките животни от бягство, изгубване и нежелани травми; 

- Действащото законодателство от своя страна насърчава кастрацията на домашните 

кучета като техните собственици са освободени от „такса за притежаване на куче”, 

съгласно разпоредбите на чл. 175, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗВМД. 

- При прилагане на метода - кастрация на безстопанствените кучета и връщането им по 

обитаваните от тях места не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на 

местата, от където са взети. Капацитетът на средата се ограничава от стерилни животни, 

тъй като поради липса на репродуктивни органи се стопира размножителния процес. 

Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайно изчезване на явлението 

“безстопанствени кучета“. 

1.2.Обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка, кастрация (наричани 

ветеринарномедицински манипулации) на безстопанствени кучета се извършват в 

регистрирани ветеринарномедицински амбулатории, съгласно чл.40в от Закона за защита 

на животните (ЗЗЖ), като на животното се осигурява престой за възстановяване не по-

малко от 24 часа. 

1.3. Обработката се извършва на принципа на масова кастрация (от дадено място се 

залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женските) 

по райони и във връзка с молби и сигнали на граждани. 

1.4. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно райониране на града 

в зависимост от местоположението и особеностите на района, както следва: 

- паркове и детски площадки в гр.Пордим; 

- учебни заведения, детски градини и централна градска част; 

- жилищни квартали; 

- крайградски вилни зони и селски райони. 

1.5. Залавянето на безстопанствени кучета се извършва по начин и при условия, които 

гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, 

инструктирани от ветеринарен лекар, съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ. Процесът по залавяне 

и обработка на безстопанствените кучета включва следните етапи: 

- Публикуване на интернет страницата на общината на обявление за заявяване на участие 

за извършване на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, 

обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета; 

- Акциите по залавяне на кучета се извършват по предварително изготвен и утвърден 

годишен график от екипи за залавяне на безстопанствените кучета и от доброволци, 

съгласно изискванията на чл. 42 от Закона за защита на животните; 
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- За извършване на ветеринарномедицинските дейности, екипите и доброволците 

предоставят заловените безстопанствените кучета с приемо-предавателен протокол 

(когато се предоставят от екип по залавяне) или информационен талон за залавяне, 

приемане и връщане 

на безстопанствени кучета (когато се предоставят от доброволец) на амбулаториите; 

- Протоколът/информационния талон се издава в три екземпляра - един за 

екипа/доброволците, един за амбулаторията и един за съответната община; 

- Управителят на амбулаторията предприема незабавни мерки за установяване на данни за 

наличие или липса на регистрация на кучето и изпълнява предвидените в Националната 

програма действия, включително при неявяване на собственика в 7-дневен срок от 

уведомяването (ако кучето е регистрирано), кучето се кастрира, маркира, обезпаразитява, 

ваксинира срещу бяс и се предоставя на нов собственик; 

-Неосиновените кучета се връщат по местата на залавянето им; 

 - Управителят на ветеринарномедицинската амбулатория вписва кучетата в регистър и 

издава ветеринарномедицински паспорт; 

- В началото на всеки месец ветеринарните лекари представят на кмета на общината копия 

от посочените документи и копия от приемо-предавателните протоколи и информационни 

талони; 

- След извършване на ветеринарномедицинските дейности, ветеринарният лекар 

преценява продължителността на следоперативния престой, след което безстопанствените 

кучета се връщат по местата на тяхното залавяне, като същите предварително се 

съгласуват с кметовете на общини и/или населени места. Не се допуска връщането на 

кучетата в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки 

за игра на деца, автомагистрали и летища, съгласно чл. 48 от Закона за защита на 

животните; 

- В случаите на чл. 48 от Закона за защита на животните или при болни и нуждаещи се от 

продължително лечение кучета, същите се настаняват във временни приюти.  

1.6. Евтаназия на безстопанствени кучета, настанени във временни приюти, се допуска 

при условията на чл. 179, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

- За върнатите по места кучета, граждани и организации за защита на животните могат да 

заявят желание за поемане на грижите за тях. В тези случаи те се задължават да подпишат 

декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните и да изпълняват 

изискванията на чл. 49 и 50 от Закона за защита на животните, т. е. да обезпаразитяват на 

всеки три месеца и да реваксинират срещу бяс върнатите по места кучета, за които поемат 

грижи и отговорност. Задължават се ежегодно да заверяват паспорта на кучето в 

общинската администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации, и да вземат 

мерки за предотвратяване на агресивното поведение на кучетата към хора или животни; 

1.7. При сигнал за агресивно поведение на куче се извършва проверка от общината с 

участието на регистрирани/официални ветеринарни лекари. В случай, че сигналът за 

агресивно поведение на куче е подаден от организации за защита на животните, 

последните също може да участват в проверката. 

1.8. При липса на граждани и организации за защита на животните, заявили желание за 

поемане на грижите за тях, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на 

общината. 

1.9. Транспортирането на кучетата се извършва в клетки, в специално оборудвани и 

обозначени превозни средства с добра вентилация, съгласно изискванията на чл.42, ал.2 от 

ЗЗЖ. 

1.10. Настаняването на безстопанствени кучета в приют се извършва съгласно 

изискванията на чл.46 от ЗЗЖ. 

- Настанените кучета в приют се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс и се 

спазват изискванията, съгласно чл. 47, ал.1, 2, 3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ. 

 

2. Евтаназия 
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2.1. Неизличимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл.179, ал.3, т.1 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и чл. 45 т. 8 от ЗЗЖ. 

2.2. Кучета, участвали в инцидент, се залавят приоритетно в рамките на 24 часа след 

подаване на сигнала. При потвърждаване на сигнала за агресивно поведение, кучетата се 

третират съгласно чл.179, ал.3, т. 4 от ЗВМД и чл.45, т. 8 от ЗЗЖ. 

 

3. Регистрация на домашни кучета 

 

3.1. Регистрация на домашни кучета се извършва съгласно чл.174 от ЗВМД; 

3.2. Собственикът на куче ежегодно заплаща такса, съгласно Закона за местните данъци и 

такси /ЗМДТ/ и чл. 52 от Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Пордим; 

3.3. Организиране на кампании за обработване и регистрация на кучета. 

 

4. Контрол върху изискването за отглеждане на домашни кучета 

 

4.1. Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва от 

органите на местната власт, „Областна дирекция по безопасност на храните”(ОДБХ) и 

„Организация за защита на животните”(ОЗЖ), съгласно глава 6 от ЗЗЖ. 

4.2. Контролът се осъществява, съгласно законовите и нормативни разпоредби в 

Република България, Наредба №1 за опазване и поддържане на обществения ред, контрола 

относно шума, чистотата и околната среда на територията на община Пордим.  

 

5. Популяризиране ползите от осиновяване на безстопанствени кучета и кастриране 

на домашни кучета. 

5.1. Организират се кампании за разясняване ползите от осиновяване на бездомно куче, 

ползата от извършване на кастрация, както и разясняване изискванията на ЗЗЖ и ЗВМД, 

относно отглеждането им и хуманно отношение към животните чрез брошури, медийни 

кампании и др. 

5.2. Съвместна работа с ветеринарните лекари и Организации за защита на 

животните./ОЗЖ/ 

 

 

VI. РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА И УЧАСТНИЦИ 

 

1. Ръководство: 

1.1. Кметът на общината ръководи изпълнението на програмата и планът по чл.40, ал.3 и 

ал.4 от ЗЗЖ: 

- Кметът на община Пордим, ежегодно до 1 март на следващата година, внася отчет за 

изпълнението на Програмата до Изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните; 

1.2. Кметът на Общината определя със заповед длъжностно лице, което координира 

дейностите на Програмата.  

1.3. Съобразно уведомлението, което  до 20 януари на съответната календарна година 

министърът на земеделието, храните и горите изпраща до кметовете на общини за 

започване преброяването на безстопанствените кучета на територията на страната с 

определен в него срок, Кметът на общината или определено от него длъжностно лице: 

-организира и ръководи преброяването на безстопанствените кучета на територията на 

общината; 

-определя лицата, които да извършат преброяването, и те се обявяват на интернет 

страницата на общината; 
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- издава заповед за сформиране на екипи за извършване на преброяването и се определя 

срока, в който трябва да се направи; 

- в екипите се включват представители на общината, организации за защита на животните 

или юридически лица, притежаващи опит в областта на статистиката, ветеринарната 

медицина или друга подходяща област на компетентност, при спазване на принципа за 

липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

- в преброяването не се допускат да участват лица, извършващи кастрация и обработка на 

кучетата по Националната програма на територията на Община Пордим; 

-преброяването се извършва по методика, одобрена от Кмета на общината, като може да 

се използва примерната методика за преброяване на безстопанствените кучета на 

територията на Република България съгласно Националната програма; 

-при преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо 

присъствие на собственик;        

- в срок от 20 работни дни след приключване на преброяването се съставя общ протокол 

за безстопанствените кучета на територията на община Пордим, който включва: 

1. използвана методика; 

2. име/наименование на лицата, извършили преброяването; 

3. данни за разпределение на кучетата по населени места/квартали; 

4. данни за общия брой на кучетата по възраст, пол, видимо здравословно състояние и 

наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация; 

- протоколът се одобрява от Кмета на община Пордим и се публикува на интернет 

страницата на общината; 

- до 1 март на годината, следваща преброяването, протоколът от преброяването се 

изпраща в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Плевен, която 

обобщава данните от протоколите на всички общини на територията на областта и 

изпраща информацията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в 3-

дневен срок от изготвянето й; 

- в срок до 30 работни дни от получаване на информацията от всички ОДБХ в БАБХ се 

изготвя обобщен доклад, който се публикува на интернет страницата на агенцията и се 

изпраща в МЗХГ;      

- преброяването на безстопанствените кучета се извършва в периода март - юни или 

септември – ноември; 

- преброяването  продължава да се извършва веднъж на всеки две години до приключване 

изпълнението на Националната програма. 

- длъжностното лице разглежда жалби и сигнали, организира и контролира дейностите по 

Програмата; 

-длъжностното лице координира надзора на обработените кучета. 

 

2. Координация: 

2.1. На местно ниво координацията се осъществява чрез взаимодействие между Кмета на 

общината, Областната дирекция по безопасност на храните, Областната колегия към 

българския ветеринарен съюз и Организация за защита на животните. 

2.2. На национално ниво координирането е чрез взаимодействие между Министерството 

на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните, 

Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Национално сдружение 

на общините в република България, Български ветеринарен съюз и Организации за защита 

на животните. 

 

3. Контрол по изпълнение на програмата: 

3.1. Контролът по изпълнение на общинската програма и планът по чл. 40 ал. 3 от Закона 

за защита на животните се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите 

чрез местните структури на Българската агенция по безопасност на храните. 
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3.2. Община Пордим упражнява системен контрол върху извършваните дейности по 

Програмата. 

3.3.Община Пордим и ОЗЖ провеждат образователни кампании,организират медийни 

събития и разпространяват информационни материали по Програмата. 

 

4. Участници в програмата: 

4.1. Местна власт - кмет, ресорен заместник кмет и Организация за защита на животните. 

4.2. Общинският съвет приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени 

кучета и гласува годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл.40 ал. 3 от ЗЗЖ. 

4.5. Обработка на сигнали и жалби. Сигнали и жалби на граждани и организации се 

приемат: 

- По телефона; 

- Писмено – със заявление; 

- По електронната поща. 

- Анонимни сигнали и жалби не се обработват. 

 

- При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали 

сигнала и телефон или адрес за обратна връзка. 

- Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание на кучето/та; 

- Жалбите за кучето/та, участвало/и в инцидента с ухапване на човек, се обработват 

приоритетно в рамките на 24 часа от подаването на сигнала; 

- Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им; 

- В случай, че жалбата за агресивно /куче/та е подадена срещу обработени кучета, се 

процедира както в предходната регламентация – обработва се до 48 часа от подаването на 

сигнала; 

- Агресивното куче се залавя и се настанява за наблюдение в специализирана ветеринарна 

клиника; 

 

3. Организации за защита на животните (ОЗЖ) 

3.1. ОЗЖ могат да стопанисват приют за безстопанствени животни и/или подвижни 

амбулатории самостоятелно или съвместно с Общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от 

ЗЗЖ. 

3.2. ОЗЖ, които имат стационарни или подвижни амбулатории или приюти, могат да 

кандидатстват и извършват ветеринарномедицински манипулации. 

3.3. ОЗЖ съдействат и участват в изработването, и изпълнението на целите и задачите на 

Програмата. 

3.4. ОЗЖ съдействат на Общината, като посочват свои представители  (медиатори) за 

координация на работата между Общината, ОЗЖ и граждани. 

3.5. ОЗЖ, регистрирано като юридическо лице по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, в чийто Устав е предвидена дейност за защита на животните, представя 

списък с имената на медиаторите. Списъкът се одобрява от Кмета на Общината. 

3.6. Медиаторът участва доброволно в дейностите по изпълнение на Програмата, като за 

това не получава възнаграждение от Общината. 

3.7. ОЗЖ съдействат за извършване на проверка на място и обработване на постъпилите 

жалби и сигнали от граждани, свързани с домашни и безстопанствени кучета. 

3.8. ОЗЖ организират разяснителни и информационни кампании, обучителни програми в 

училища, обучение на собственици на домашни кучета. 

 

4. Общинска епизоотична комисия 

Извършва контрол по изпълнението на мерките за предпазване, ограничаване и 

ликвидиране на заразните и паразитни болести по животните. 

 

5. Гражданско участие – гражданите на гр. Пордим. 
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Собствениците на домашни кучета са длъжни да полагат грижи и да имат хуманно 

отношение към своя домашен любимец, съгласно изискванията на Закона за защита на 

животните, както и: 

- да извършват нормативно определената ветеринарна и административна регистрация на 

кучета;  

- коректно да заплащат „такса за притежавано куче“, освен за категориите кучета, 

освободени по закон от заплащането и;  

- да отглеждат и се грижат за домашно куче, опазвайки чистотата на околната среда, 

спокойствието на съседите, безопасността на хора и други животни при извеждане на 

кучето извън дома;  

- да осигуряват стерилизацията на своите кучета-компаньони, освен ако в случай на 

възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги 

предоставят на нови собственици;  

- да оказват необходимото съдействие на служителите на ОДБХ при изпълнение на 

контролните им функции;  

- да осигуряват достъп на контролните органи по ЗЗЖ до обектите и за оказване на 

неотложна помощ на животно, което е застрашено със смърт или тежко увреждане на 

здравето; 

Гражданите, непритежаващи домашно куче, се призовават да проявяват гражданска 

нетърпимост към всеки вид неспазване на установените правила за отглеждане, 

разхождане и развъждане на домашни кучета, сигнализиране за нарушения и съдействие 

на контролните органи за удостоверяване на същите, както и да информират незабавно  

ОДБХ, общината и ОЗЖ при намиране на болно или наранено животно. 

 

VІI. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА 

 

Очаквани резултати от осъществяването на програмата: 

1.Качествени промени. 

Качествените промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета са: 

1.1. Повишаване на безопасността на градската среда . 

1.2. Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на 

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

нежелани животни от дома към улицата. 

1.3. Утвърждаване на законовите критерии за третиране на животни. 

2. Количествени промени. 

Количествените промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета са: 

2.1. Установяване и преброяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Пордим. 

2.2.Намаляване на социалното напрежение. 

2.3.Връщането на неагресивните, обработени кучета по места ще предотврати 

прииждането на нови необработени животни. 

 

3. Критерии за изпълнението на програмата 

3.1. Броят на безстопанствените кучета. 

3.2. Броят на обработените безстопанствени кучета. 

3.3. Броят на регистрираните домашни кучета 

3.4. Броят на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, паркинги, 

дворове, складове и др. 

3.5. Броят на кастрираните домашни кучета. 
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3.6. Броят на хората, които търсят съдействието на екипа за решаването на проблема с 

кучешката популация ( индикатор е графика за кастрация на кучетата, изготвен на базата 

на обажданията на граждани). 

3.7. Броят на гражданите, участващи като доброволци в Програмата. 

3.8. Броят на задомените кучета в края на четвъртата година. 

3.9. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и постигнатите резултати, 

представени от Кмета на Общината пред Изпълнителния Директор на БАБХ, съгласно 

разпоредбите на чл. 40, ал.4 от ЗЗЖ. 

3.10. Внасяне на предложение пред Общинския съвет - Пордим за актуализация на 

програмата и съответния бюджет въз основа на годишния отчет. 

 

VIII. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1.Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата: 

1.1. Бюджет, съгласно чл. 40б, ал. 2 от ЗЗЖ. 

1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД; 

1.3. Финансова и материална помощ, предоставена от местни и чуждестранни дарители; 

1.4. Финансиране на дейности по Програмата и от ОЗЖ; 

1.5. Други източници на финансиране. 

 

2. Човешки ресурс 

2.1. Служители на общината - за регистрация на домашните кучета. 

2.2. Служители, доброволци и сътрудници на ОЗЖ. 

2.3. Служители на ОДБХ за регистрация на кучетата и за провеждане на проверки по 

дейностите на Програмата. 

2.4. Частни ветеринарни лекари, при желание от тяхна страна – за обработването на 

кучетата. 

2.5. Доброволци-граждани. 

 

IХ. НОРМАТИВНА БАЗА 

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, 

визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на 

скитащи кучета, както в населените, така и извън населените територии. 

 

1. Закон за защита на животните 

Законът има за цел да бъде запълнена съществуващата празнота в системата от 

нормативни актове на Република България. С него се въвеждат мерки за формиране и 

задълбочаване разбирането на обществото относно защитата на животните, обучението на 

децата, младежите и др. 

Законът е рамков за всички животни и определя неуредени в Закона за 

ветеринарномедицинската дейност области като:  

-прилагане на мерки за регулиране на популациите от безстопанствени животни;  

-създаване на национална база данни за регистрация на домашните и кастрираните вече 

безстопанствени кучета и др. 

 

2. Закон за ветеринарномедицинска дейност 

Законът регулира 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). 

 

3. Закон за лова и опазване на дивеча 



16 

 

За опазване и охраната на дивеча в ловно-стопанските райони, съгласно чл. 67, ал. 1 

от Закона за лова и опазване на дивеча, отговарят лицата, стопанисващи дивеча. 

Проблемът със скитащите и подивелите кучета е уреден в чл. 40, aл.1 и ал.2 и чл. 67, ал.3, 

т. 12 от същия закон. 

 

4. Закон за здравето 

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за здравето „ Държавата, общините, юридическите 

и физическите лица осъществяват дейността си, като осигуряват опазването на жизнената 

среда от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични 

и социални фактори.”  

 

5.Становище на Световната здравна организация 

Изследване, проведено от Световната здравна организация между 1981- 1988г. в 

рамките на AGFUND/WHO проект за контрол над беса по хората и кучетата в 

развиващите се страни, показа, че програмите за отстраняване на кучета (при които 

безстопанствените кучета са заловени и хуманно убити) са неефективни, както и скъпо 

струващи. Няма доказателство отстраняването на кучета някога да е имало значим ефект 

върху плътността на популацията или разпространението на беса. 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. 

 

6. Европейската конвенция за защита на животните 

Европейска конвенция за защита на животните компаньони №125 от 1987 г. – чл. 

12 – намаляване броя на скитащите животни. 

Когато една страна смята, че броят 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. Тези мерки трябва да включват изискванията, че: 

- ако тези животни трябва да бъдат залавяни, това трябва да става в минимум физически и 

душевни страдания, съобразно природата на животното; 

- независимо дали заловените животни ще се приютяват или ще се убиват това трябва да 

бъде съобразено с принципите, заложени в тази Конвенция; 

Страните се ангажират да предвиждат: 

- трайна идентификация на кучетата и котките с подходящи средства, които причиняват 

само леки и моментни болки, страдания или страх, като татуирането, придружено с 

вписване на номера, както и името и адреса на собствениците; 

- ограничаването на непланираното развъждане на кучетата и котките, насърчавайки 

тяхната стерилизация; 

- насърчаване на лицата, намерили скитащо куче или котка да сигнализират на 

компетентната власт;  

 

7. Наредби, издадени от Министерството на земеделието, храните и горите и от  

Общински съвет – Пордим: 

- Наредба №4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на 

безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по 

нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност; 

- Наредба №41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, 

развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за 

животни; 
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- Наредба за определяне размера на местните данъци на територията Община Пордим; 

- Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Пордим. 

 

Х. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА 

НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПОРДИМ- 2021-2024 г. 

 

1. Поддържане и системно въвеждане на информацията в " Регистър на домашните 

кучета" на община Пордим: 

- Изпълнители  - Община. Срок – постоянен. Източници за финансиране - Общински 

бюджет; 

- Актуализация на данните за броя на домашните любимци – кучета на територията на 

общината. 

 

2. Подобряване обслужването на гражданите –собственици на домашни кучета: 

- Изпълнители  - Община. Срок – постоянен. Източници за финансиране - Общински 

бюджет. 

- Повишаване на доверието у гражданите към институциите и желанието за съдействие. 

 

3. Ежегодно събиране на такса за притежаване на куче по Закона за местните данъци 

и такси, съгласно чл.175, ал.1 и ал.2 от ЗВМД: 

-Изпълнители  - Община. Срок – постоянен; 

-Повишаване събираемостта от таксата за притежаване на домашно куче. 

4. Актуализиране на местната нормативна уредба, съгласно действащото 

законодателство: 

-  Изпълнители  -Община, Общински съвет. Срок - при нормативна и фактическа 

необходимост; 

- Навременно адаптиране на местната нормативна уредба към промените в националното 

законодателство и ефективното й прилагане. 

 

5. Използване на приходите, постъпващи в общинския бюджет от събраните такси, за 

мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета, съгласно 

чл.175,ал.3 от ЗВМД. 

- Изпълнители – Община. Срок – при нормативна и фактическа необходимост; 

- Източници за финансиране - Общински бюджет; 

 

6. Предписания и санкции за собственици, нарушаващи реда и начина на отглеждане 

на домашен любимец, съгласно законови разпоредби и общински наредби: 

- Изпълнители  -Община. 

Срок –постоянен; 

- Повишаване гражданската активност и отговорност на собствениците на домашни 

любимци. 

 

7. Поддържане на Регистър за обработени безстопанствени кучета: 

- Изпълнители –Община 2021-2024 г. Източници за финансиране - Общински бюджет . 

Срок – постоянен; 

- Проследяване броя на безстопанствените животни. 

8.Установяване броя на безстопанствените кучета на територията на община 

Пордим - преброяване: 

- Изпълнители  - Община, ОЗЖ и др.; 

- Източници за финансиране - Общински бюджет . Срок – веднъж на две години; 
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- Проследяване динамиката на популацията на безстопанствените кучета, като критерий за 

успеваемост на мерките по Програмата. 

 

9.Организиране на публични мероприятия, с цел информиране на гражданите за 

възможностите за задомяване на безстопанствени кучета: 

- Изпълнители  - Община, ОЗЖ и др. Срок – постоянен; 

- Източници за финансиране - Общински бюджет,  постъпления от наложени глоби и 

дарения; 

- Намаляване броя на уличните кучета, хуманно отношение към животните. 

 

10. Изграждане на мрежа от обособени места за свободно разхождане на домашни 

кучета: 

- Изпълнители  - Община . Източници за финансиране - Общински бюджет, постъпления 

от наложени глоби и дарения. Срок – постоянен; 

- Подобряване чистотата на околната среда в общината. 

 

11.Медийно-информационни кампании, относно популяризиране ползите от 

кастрация на домашни и безстопанствени кучета: 

- Изпълнители  - Община, ОЗЖ, медии. Срок – постоянен; 

- Източници за финансиране - Общински бюджет, постъпления от наложени глоби и 

дарения; 

- Блокиране раждаемостта на домашните любимци и безстопанствените кучета. 

Намаляване броя на уличните кучета. 

 

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

материали: 

- Изпълнители  - Община, ОЗЖ, медии. Срок – постоянен. Източници за финансиране - 

Общински бюджет, постъпления от наложени глоби и дарения; 

- Запознаване на заинтересованите граждани с биологичните и поведенчески особености 

на кучето, необходимостта от извършване на ветеринарномедицински манипулации. 

 

13. Провеждане на просветно-информационни кампании в образователната сфера: 

- Изпълнители  - Община, ОЗЖ, медии. Срок – постоянен. Източници за финансиране - 

Общински бюджет, постъпления от наложени глоби и дарения; 

- Повишаване интереса на децата към животните и грижата за тях;  

- Запознаване на подрастващите с хуманното отношение към животните.  

 

14. Кандидатстване и усвояване на средства по Европейски програми: 

- Изпълнители  - Община. Срок – постоянен . Източници за финансиране –Европейски 

средства, Общински бюджет, постъпления от наложени глоби и дарения; 

- Овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Пордим, хуманно и съвременно решение на проблема, постигане на здравословна среда за 

гражданите. 

 

15. Подобряване комуникацията и взаимодействието с представители на ОЗЖ, 

граждански организации и др.: 

- Изпълнители  - Община, ОЗЖ, медии и др. Срок – постоянен; 

- Източници за финансиране - Общински бюджет, постъпления от наложени глоби и 

дарения; 

Решаване на проблема с безстопанствените кучета, намаляване на социалното напрежение 

сред гражданите, осигуряване на тяхното спокойствие и сигурност. 
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ХІ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, КОНТРОЛ ПРИ СТОПАНИСВАНЕ И 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАРЕНИЯ В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ПОРДИМ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 

 

1.Условия и ред за получаване на дарения в полза на община Пордим: 

1.1. Дарители могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически 

лица. 

1.2. Могат да се приемат дарения под формата на: 

-труд и услуги; 

-движими вещи; 

-пари; 

-недвижими имоти. 

1.3. Получатели на даренията (дарени) могат да бъдат: 

1. Община Пордим; 

2. Кметства и кметски наместничества; 

1.4. Не могат да бъдат дарители: 

- физически лица, осъдени с влязла в сила присъда; 

- физически лица, обвинени в извършване на престъпление, до приключване на съдебното 

производство и оправдаването им; 

- юридически лица, в чиито управителни или надзорни съвети участват лица, които са 

осъдени с влязла в сила присъда; 

- юридически лица, които са обявени в несъстоятелност. 

1.5. Не се приемат дарения: 

- от анонимни дарители; 

-които противоречат на морала и добрите нрави; 

- които могат да накърнят или променят политиката на Община Пордим и/или да доведат 

до нарушения на националното законодателство, нормативната уредба на Община Пордим 

и други стратегически документи; 

-на парични средства, когато условие на дарението е избягване или заобикаляне на Закона 

за обществените поръчки; 

-които в дългосрочен план предполагат получаването на преки стопански облаги от страна 

на дарителя; 

1.6. Съобразно вида и стойността на даренията, същите се приемат, както следва: 

1. дарения на недвижими имоти - от Общински съвет Пордим; 

2. дарения на пари, вещи и труд/услуги: 

- до 5 000 лв.- от Кмета на Община Пордим, от кметове на кметства и кметски наместници 

на населени места; 

- от 5 000 лв. до 20 000 лв.- от Кмета на Община Пордим; 

- над 20 000 лв.- от Общински съвет Пордим. 

- Оценката на стойността на даренията по т. 2 се прави от длъжностното лице, до когото е 

адресирано предложението за дарение, на базата на пазарни цени на съответните вещи или 

дейности. Съответното длъжностно лице носи отговорност за преценката си и незабавно 

информира за акта на дарение Кмета на общината; 

1.7. Договорите за приемане на даренията от община Пордим, без значение от вида им, се 

извършват в писмена форма, на база на решението на Общински съвет Пордим, когато се 

отнася за дарение на недвижими имоти, след което подлежат на вписване в Службата по 

вписванията. 

1.8. Дарението на парични средства и/или вещи или дарения под формата на безвъзмездно 

предоставяне на услуги, се извършва по силата на писмен договор, подписан от Дарителя 

и Кмета на община Пордим, в качеството си на представляващ Дареният. 

-Предаването на вещите/извършените услуги се извършва по опис и приемо-предавателен 

протокол, подписан от двете страни. 
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-Стойността на вещите/извършените услуги се доказват чрез представяне на финансово-

счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и 

труд, които се прилагат към договора за дарение. 

- Издаването на необходимите разрешения и утвърждаването на проекти за осъществяване 

на дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги/труд от страна на 

дарителя, са за сметка на Община Пордим, освен ако дарителят поеме и тези разноски за 

своя сметка. 

- Във всички случаи в акта на приемане на дарение на вещи и недвижими имоти (решение 

на Общински съвет Пордим, договор) се посочва начина за финансиране и експлоатацията 

на дарението. 

 

2. Контрол при изпълнението на дарението: 

2.1.Даренията се ползват и управляват съгласно волята на дарителя. 

- Отговорността за спазването на волята на дарителя, както и за ползването, управлението 

и поддръжката на даренията се носи от длъжностното лице, приело дарението; 

-за даренията, приети от Общински съвет Пордим- от Кмета на Община Пордим. 

2.2. Разходването на дарени парични средства, приети от Кмета на общината, както и за 

даренията, приети от Общински съвет Пордим,  става при спазване на разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки. 

2.3.Управлението и стопанисването на дарени недвижими имоти се осъществява от 

изрично посочена от Кмета на Община Пордим структура на общинската администрация 

под надзора на Общински съвет Пордим. 

 

ХІІ.ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА, 

ДОКЛАДВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

1. Управление и оценка на програмата: 

Изпълнението на Общинската програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Пордим се управлява от Кмета на 

общината и/или от упълномощено от него лице. 

Оценката за изпълнение на общинската програма се извършва на базата на 

прилагане на мерките и постигането на заложените задачи. Оценката се реализира с оглед 

постигане на ефективност от изпълнението на Програмата. 

Управлението включва наблюдение на изпълнението на заложените цели и задачи в 

Програмата, организацията и методите на изпълнение, прилагани за намаляване 

популацията на безстопанствените кучета. В процеса на наблюдение се допуска участие 

на организация за защита на животните, като се спазва принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност. 

Оценката и наблюдението ще дадат възможност да се анализират постигнатите 

резултати, както и да се предприемат при необходимост коригиращи действия. 

 

2. Докладване и отчетност 

- Кметът на общината, ежегодно до 1 март внася отчет за изпълнението на Програмата до 

изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, чрез 

Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен; 

- Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните ежегодно 

до 1 април внася отчет за изпълнение на общинските програми до Министъра на 

земеделието, храните и горите; 

-Министърът на земеделието, храните и горите ежегодно до 30 април внася за приемане от 

Министерския съвет отчет за изпълнението на Националната програма. 

 

3. Уведомяване на обществеността 
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Приетата общинска програма и планът по чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на 

животните се публикува на интернет страница на Община Пордим в срок от 14 дни от 

тяхното приемане. 

При всяко изменение и допълнение, информацията следва да се актуализира. 

 

 4.Време за изпълнение 

Програмата влиза в сила след приемането ѝ от Общински съвет – Пордим и обявяването ѝ 

на официалния сайт на Общината. Срокът за изпълнение на тази програма е 2021-2025 

год. Програмата действа до приемане на нова. 

 

ХІІІ. МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Брой на безстопанствени кучета, както следва: 

- заловени; 

- маркирани; 

- кастрирани; 

- ваксинирани (вкл. реваксинирани); 

- обезпаразитени; 

- настанени в приюти; 

- върнати по места; 

- осиновени; 

- евтаназирани; 

- умрели. 

 

2.Брой на домашни кучета, както следва: 

- регистрирани; 

- кастрирани. 

 

3.Брой извършени проверки, както и: 

- подадени сигнали, молби и жалби; 

- констатирани нарушения; 

- дадени предписания; 

- съставени актове за установяване на административни нарушения и наказателни 

постановления. 

 

 

ХІV.КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Коригиращи действия: 

Настоящата Общинска програма се изготвя в изпълнение на Националната 

програма, която въвежда единен подход за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на цялата страна. В случай, че се констатират 

несъответствия на общинската програма с Националната програма, следва да се 

предприемат коригиращи действия. 

Предприемането на коригиращи действия възниква с откриването на свързан с 

изпълнението на общинската програма проблем и включва вземане на мерки за 

отстраняване и предотвратяване на повторно проявление. 

 

2.Прилагането на коригиращите действия включва: 

- установяване на несъответствие и анализ на причините, довели до него; 

- предложение за коригиращо действие и вземане на решение за прилагането му; 

- предприемане на коригиращото действие и оценка на ефективността му. 



22 

 

 

ХV. ДРУГИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 

 

1.Информационни кампании: 

Във връзка с овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Пордим може да се организират информационни кампании, съвместно с 

Областната дирекция по безопасност на храните - Плевен, Областната колегия към 

Български ветеринарен съюз и неправителствени организации за защита на животните, 

които да популяризират проблема с безстопанствените кучета и да активизират 

обществеността за намиране на постоянен дом на безстопанствените кучета. 

2.Кампаниите включват програми, включително за: 

- разясняване на обществеността за ползата от мерките по Програмата и нейното 

прилагане;  

- рисковете и предпазването от зоонози; 

- насърчаване на кастрацията и регистрацията на домашните кучета; ползата от 

кастрацията и връщането по места на безстопанствените животни, като се запълват 

градските ниши с кучета, които са ваксинирани и не се възпроизвеждат; осиновяването на 

безстопанствени кучета; 

- повишаване на културата на отглеждане на домашните кучета;  

- набиране на доброволци, които да подпомагат ежедневните грижи за кучетата и други 

дейности в приютите;  

- набиране на средства за лечение на болни кучета.  

- Информационните кампании се извършват чрез разпространение на дипляни, брошури, 

видео клипове, публикуване на информация в печатни и електронни медии. 

 

ХVІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Ефективно решение: 

Евтаназията не решава проблема с безстопанствените кучета. При масова евтаназия 

популацията временно намалява до момента на поява на ново поколение бездомни кучета, 

което се поддържа според наличното количество храна, вода и подслон в средата; 

Исторически доказаният за ефективен метод, приложен успешно в редица 

европейски страни, е стерилизиране /кастрация/ и връщане на животните по местата им. 

Така върнатите кучета пазят територията си от новоприиждащите кучета и същевременно 

не могат да се възпроизвеждат. 

 

2.В обобщение могат да бъдат направени следните изводи: 

  Методите на улавяне и настаняване в приюти не са практични, поради големия 

брой животни, които се обхващат и впоследствие високите разходи за обгрижване. 

  Широко използваните методи на хващане и евтаназиране не са ефективни. Те водят 

само до временно намаляване на броя на бездомните кучета и са много скъпи, а освен това 

подронват авторитета на Община Пордим, респективно на страната. 

 Методите на кастриране и връщане са ефективни. След определен период от време 

броят на бездомните животни значително ще намалее. Тези методи са по-малко 

скъпоструващи спрямо горните и имат допълнителен добър страничен ефект като 

подобрено поведение на животните. 

  Методите на регистрация и идентификация са полезни при контрола на 

популацията от животни и намаляване на изоставянето. 

  Образованието и обучението на обществеността, особено на децата, е от решаващо 

значение за разбиране на поведението на животните и техните нужди. 

Програмата е разработена на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на 

животните, в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както 

преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръх популацията на скитащи кучета 
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в населените и извън населените територии. Тя е отворен и динамичен документ, който 

ще се допълва и актуализира периодично, съобразно националното законодателство и 

потребностите на общината. 

 

 

      Програмата е приета с Решение …… на Общински съвет - Пордим по т….. от 

заседанието, проведено на ……...2021 г., Протокол №…… ……...2021 г. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ 

 
 


