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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

         Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Кубрат и Плана за действие са изготвени в изпълнение на чл. 40, 

ал. 3 от Закона за защита на животните и обхваща периода 2021 г. - 2025 г. 

         Проблемът с безстопанствените кучета на територията на община Кубрат, както и на 

територията на Република България е сериозен за обществото и има многостранни 

измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични. 

         Овладяването на популацията на безстопанствените кучета е научно обосновано 

регулиране, което позволява осъществяване на контрол и намаляване на броя им до 

минимум.  

          Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени 

на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които 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. Безстопанствените кучета създават дискомфорт, 

провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите.  

          Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер. 

          Част от проблема с безстопанствените кучета е тяхното физиологично състояние, като 

същите страдат от болести, глад и студ, и биват измъчвани, малтретирани и дори убивани 

от граждани. Налице е недостатъчна грижа и нехуманно отношение към тях.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА     

  

          Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и план за 

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

здравословна среда за гражданите, установяване на дългосрочни и ефективни мерки, които 

ще доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

общината, в съответствие с §1, т.12 от Закона за защита на животните и с хуманно 

отношение към животните.   

           

          Задачите на програмата са следните: 

1. Анализиране и набелязване на мерки за отстраняване на причините, водещи до 

възникване и увеличаване на популацията от безстопанствени кучета на територията на 

общината; 

2. Идентификация и регистрация на безстопанствените и домашните кучета; 

3. Кастрация на безстопанствените кучета; 

4. Стимулиране на кастрацията на домашни кучета; 

5. Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета; 

6. Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на 

домашни кучета; 

7. Засилване на обществения контрол и контрола на при овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на общината. 

                                                                                

 

 

 



 

            

 

 

III. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ 

 

● Закон за защита на животните.  

 

           Предметът на ЗЗЖ е посочен в неговия чл.1, съгласно който законът урежда защитата 

на животните и механизмите за нейното осъществяване. Посочено е в какво се изразява 

защитата на животните – 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. 

 

● Закон за ветеринарномедицинската дейност.  

● Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

● Становище на Световната здравна организация.  

● Европейската конвенция за защита на животните.  

● Международна практика.  

 

IV. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА 

  

        1. Описание на проблема  

         Големият брой безстопанствени кучета води до:  

те  могат  да  бъдат  преносители  на  болести,  опасни  за  човека - бяс, ехинококоза, 

бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;  

 регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета;  

 много хора се страхуват от кучета;  

         2.  Причини за възникване на проблема: 

         2. 1. Липса на контрол върху 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 др.,  след 

което се изоставят; 

         2.4. Собствениците на кучета  не  са  подготвени  за  проблемите,  съпровождащи  

отглеждането  на  кучета,  в  резултат на което при възникнали трудности може да ги 

изоставят;  

         3. Популация на безстопанствените кучета.  

         Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в  състояние за кратко 

време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не  се вземат навременни 

мерки, броят им нараства докато достигне определен максимум.   

         4. Анализ на обстановката в населените места на община Кубрат.  

         През  последните  години  не се наблюдава намаляване на случаите. 

         Знае се, че нерегистрираните случаи са винаги повече от известните – различен  дял от 

ухапаните остават извън полезрението на здравеопазването поради непотърсена  

медицинска помощ. 

 

 

 



 

 V. МЕТОДОЛОГИЯ  

           Успешната  практиката налага прилагането на регламентирания от Закона за защита 

на животните  метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от 

тях места до  блокиране  на  раждаемостта  -  ограничаване  капацитета  на  средата  само  

със  стерилни  животни.  

       Съгласно препоръките на Световната здравна организация, масова кастрация, 

ваксинация срещу бяс, обезпаразитяване и връщане по местата на залавяне на обработените 

животни, са единственият ефективен начин за намаляване на възпроизводството на 

безстопанствените кучета.  

        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.  
1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места 

на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.  

2. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.  

3. Задомяване/осиновяване на безстопанствени кучета.  

4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.  

5. Регистрация на домашните кучета.  

6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.  

7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.  

8. Кампании за подобряване на чистотата на градската среда. 

        Същата методология следва да се прилага и при наличието на безстопанствени котки.    
     

   VI. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕННИТЕ  КУЧЕТА 

  

     МЯРКА I. Създаване на организация за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на общината.  

     1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане на 

неагресивни и здрави безстопанствени кучета. 

     ● Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствени кучета се осъществяват в 

регистрирани ветеринарномедицински амбулатории, съгласно чл. 40в от ЗЗЖ. 

     ● Обработката се извършва на принципите на масова кастрация – по райони и въз основа 

на молби и сигналите на граждани. 

     ● Залавянето на безстопанствените кучета се осъществява от екипи за залавяне на 

безстопанствените кучета и от доброволци, съгласно чл. 42 от ЗЗЖ. Тази дейност в Община 

Кубрат се извършва от лицензирана фирма, съгласно изискванията на ЗЗЖ. 

     ● Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл.42, 

ал. 2 от Закона за защита на животните. 

     ● Настаняването на безстопанствените кучета се извършва съгласно изискванията на 

чл.46 от Закона за защита на животните. 

     ● За настанените в приют кучета се спазват изискванията на чл.47. ал. 1,2,3,6,7,8 от 

Закона за защита на животните. 

     ● Ветеринарномедицинските дейности, които следва да бъдат приложени спрямо 

българското законодателство 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 на 

безстопанствените кучета. Управителят на ветеринарномедицинската амбулатория вписва 

кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт. 



 

       ● Ветеринарните лекари удостоверяват извършените ветеринарномедицински дейности 

чрез водене на дневник по образец с данни за всяко куче – възраст, външни белези, пол, 

килограми, номер на микрочип и паспорт, дати на кастрация и поставени ваксини, 

обезпаразитяване, въвеждане във ВетИС и попълнен информационен талон № 2 за 

кастриране, обезпаразитяване и маркиране на безстопанствено куче по образец. В началото 

на всеки месец ветеринарните лекари представят на кмета копия от посочените документи 

и копия от приемо-предавателните протоколи и информационни талони № 1. 

        2.  Чрез провеждане на информационно - образователни кампании.  

        Образователните кампании се изработват и провеждат съвместно от Организациите за 

защита на животните, ОДБХ - гр. Разград и Общинска администрация - Кубрат. 

 

        МЯРКА II. Определяне на места за разходка на кучета, както и  организиране  и 

обозначаване  на  места  забранени  за  разходка  на  домашни  кучета.  

        ● Кметът на Община Кубрат определя със заповед местата за разходка и свободно 

пускане на кучета, както и обозначаване на места забранени за разходка на домашни 

кучета. 

 

        МЯРКА III.  Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.  

        Контролът по спазване на наредбата се извършва от кмета на община Кубрат и  

кметовете на съответните кметства.  

 

        МЯРКА IV. Създаване  на  организация  за  регистриране  на  домашните  кучета  и  

маркирането им като такива с подходяща маркировка.  

 

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

администрация - Кубрат изготвя и поддържа регистър на домашните кучета  на база 

подадени заявления и декларации.  

         2. Таксата за домашни кучета се събира от отдел „Местни данъци и такси” към 

Община Кубрат. 

 

VІI. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

          1. Местна власт 

        ● Общинският  съвет  -  Кубрат     приема  Програма  за  овладяване  популацията  на 

безстопанствените    кучета  на  територията  на  община  Кубрат      и  предвижда  годишен  

бюджет за изпълнението й, съгласно чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните. 

         ● Кметът на община Кубрат  организира изпълнението на програмата и ежегодно  

внася отчета за изпълнението й пред изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните, съгласно чл.40, ал. 4 от Закона за защита на животните. 

         ● Мерките за овладяване популацията на безстопанствените кучета се осъществяват 

чрез договор с фирма за залавяне, транспортиране на заловените кучета до място, където се 

кастрират; чипират; маркират; ваксинират, обезпаразитяват, издаване и попълване на 

паспорт в Националната ветеринарно-медицинска система на безстопанствени кучета и 

връщане на място, където са заловени съгласно чл.47, ал.3 от ЗЗЖ.  

          ●  Безстопанствените животни се настаняват от органите и организациите по ЗЗЖ, чл. 

40, ал. 4 и 6 в приюти, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. 

 

 

         



 

 2.  Ветеринарни  власти, които: 

         ● Извършват системен контрол във връзка с хуманното отношение към животните. 

         ● Извършват  контрол върху дейностите по програмата. 

         ● Извършват   контрол   върху   ветеринарномедицински   надзор   на   обработените 

кучета. 

           3. Организации за защита на животните (ОЗЖ). 

         ●Съдействат  при  изготвянето  на  Програмата  за  овладяване  популацията  на 

безстопанствените кучета на територията на община Кубрат.  

         ●Съдействат на общината като посочват свои представители за координация  на 

работата между общината, ОЗЖ и граждани.  

         ●Съдействат  за  обработването  на  постъпилите  жалби  и  сигнали,  свързани  с   

домашни и безстопанствени кучета.  

         ●Осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите.  

         ●Предоставят на Общинска администрация - Кубрат списък на координатори за 

съдействие по места на дейностите по програмата.  

         ●Участват  в  разрешаването  на  проблемите,  потвърдени  от  проверките  на   

постъпилите сигнали.  

         ●Организират и провеждат задомителни кампании.  
 

VІII.  СРЕДСТВА,  РЕСУРСИ  И  ВРЕМЕ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА   ПРОГРАМАТА 

          1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата за   

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат, 

съгласно чл. 40 б от ЗЗЖ.  

          1.1. Държавен бюджет. 

          1.2. Общински бюджет.  

          1.3. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД и чл. 45 от Наредба № 1 на  

общинския съвет за обществения ред в община Кубрат.  

          1.4. Дарения.  

          1.5. Проекти.  

          1.6. Организации за защита на животните.  

          1.7. Министерски   съвет,  по предложение  на Министъра   на   земеделието,   храните  

и горите  и  Министъра на финансите, може  да  представи   средства   за  изпълнение на 

програмата. 

          Дейностите  по  програмата  и  етапите  се  отчитат  и  актуализират  ежегодно пред  

кмета на община Кубрат и Общински съвет – Кубрат.  

 

       IХ. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ:   

         Очаквани резултати от осъществяването на програмата.  

         1. Качествените промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по   

програмата и обработването на безстопанствените кучета са:  

             ● Повишаване безопасността на гражданите.  

             ● Регистрация, събираемост на таксите за домашни кучета и стимулиране на 

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

на нежелани животни от дома към улицата.  

             ● Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.  

             ● Намаляване на социалното напрежение.  

             ● Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.  

         2. Количествени подобрения.  



 

           ● Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето 

им в приюти.  

           ● Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.  

           ● Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД и чл. 45 от 

Наредба № 1 на  общинския съвет за обществения ред в община Кубрат. 

        3. Критерии за изпълнението на програмата.  

           ● Брой на обработените животни.  

           ● Брой на регистрираните домашни кучета.  

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

дворове, складове и др.  

           ● Брой на кастрираните домашни кучета.  

           ● Брой на задомените кучета.  

           ● Годишен отчет за извършените дейности по програмата и резултати, представени 

от кмета на общината пред изпълнителния директор на Националната 

ветеринарномедицинска служба, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните.  

           ● Брой граждани, участващи като доброволци с цел реализация на програмата.  
 

          Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Кубрат е изготвена, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗЖ, приета е с 

Решение № .......... от .................. год., взето с Протокол № ........... / ………………… на 

Общинския съвет и влиза в сила, след приемането й от Общински съвет Кубрат за срок 

2021 г. - 2025 г.  

 

 

  
                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 НА ОБЩИНА КУБРАТ:  / П / ХЮСЕИН ЮМЕРОВ 


