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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на 

чл.40, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на животните и обхваща периода 

2012-2014г. Съгласно § 17 от същия закон в срок до 31 декември 2015 г. 

общинските съвети и кметовете на общини осигуряват настаняването 

на безстопанствените животни в приютите по чл. 41, ал. 1. 

 

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат 

на изисквания поставени на България и останалите страни членки от 

Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение 

към животните и конкретните механизми за овладяване на популацията 

на безстопанствени кучета в населените места 

 

II. Анотация 
 

През последните години видимо нарасна броят на безстопанствените 

кучета, а с това и възможността за възникване на необоснована агресия от 

тяхна страна, застрашаваща живота и/или здравето на хора и животни.  

Необходимо е да се приведе в действие ефективна система спрямо 

регулирането на кучешката популация, свързана с предприемането на 

конкретни мерки за решаване на проблема с безстопанствените кучета, 

намиращи се на територията на община Исперих. Намирането на 

ефективен модел за справяне с проблема предполага от една страна 

задълбочен анализ на резултатите от досега прилаганите методи и от друга 

страна проучването на световния успешен опит и практика.  

С цел прилагането на адекватни мерки за овладяване на проблема с 

безстопанствените кучета в страната ни се работи  по метод, основан на 

препоръките на Световната здравна организация, който е съобразен с 

европейските изисквания.  

Здрави и неагресивни безстопанствени кучета се кастрират, ваксинират, 

обезпаразитяват и връщат на място. На евтаназия се подлагат доказано 

агресивни и болни животни.  
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Към настоящия момент все още липсват данни за точния брой на 

безстопанствените животни на територията на общината. През 2011г. на 

територията на града бяха кастрирани 154 броя кучета от фондация 

„Четирилапи”. 

Големият брой безстопанствени кучета води до сериозни последици за 

гражданите. Не обезпаризитените и не имунизирани животни пренасят 

различни болести, като например: 

 

1. Инфекциозни болести: 

- Салмонелоза (паратиф). 

Това е една от най-често срещащите се инфекциозни болести по 

бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, 

които са много устойчиви към външни въздействия. 

- Туберкулоза. 

Специфична, хронична инфекциозна болест, която се характеризира с 

появата на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и 

впоследствие калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от 

нея заболяват почти всички видове животни и човекът. 

- Бронхосептикоза (бордетелна инфекция). 

Заразно заболяване, което протича с признаци на бронхопневмония. 

Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава горните дихателни 

пътища на повечето видове бозайници. 

-  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 диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или 

попадане на вируса върху ранички, драскотини по кожата. 

Инкубационният период е до 60 дни. Тизсрова болест. 

Причинител е Bacillus piliformis. Като причини за развитието на 

заболяването се считат стресорните въздействия (лошо хранене, третиране 

с препарати по време експеримент и други фактори, свързани с околната 

среда). Инкубационният период е от 5 до 15 дни. 

 

2.Гъбични болести: 

- Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория). 

Микотичните болести се наричат още дерматомикози, тъй като се 

предизвикват от гъбички и засягат кожата на почти всички видове 

бозайници. Инкубационният период продължава от 8 до 30 дни. 
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3.Паразитни (инвазионни) болести: 

- Токсоплазмоза. 

Паразитно заболяване, с разнообразно протичане. Възприемчиви към 

болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е 

разпространена по цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред 

животните. 

- Цестодози (представители на сем. Taeniidae). 

Към разред Сусlophylloidea спадат по-голямата част от всички цестоди. 

Това са най-съвършенните и н ай -специ ал из и раните панделковидни 

червеи, които паразитират предимно в топлокръвните животни - птици и 

бозайници. 

- Ехинококоза. 

- Дипилидиоза. 

- Нематодози. 

- Токсокароза. 

 

4.Кърлежовопреносимите инфекции /КПИ/. 

Бездомните и скитащи кучета представляват един от основните резервоари 

на зараза за някои КПИ, най-често срещана от които е Марсилската 

треска. Това обстоятелство изисква системни мерки за контролиране на 

кучешката популация. 

  

Много хора се страхуват от кучета. През нощта, шумът създаван от 

животните смущава гражданите. Животните са една от причините за 

замърсяване на градската среда и тази в селата. Тежкото положение на 

безстопанствените кучета  травмира хората, които обичат животните. 

 

Икономическа неефективност - неефективните мерки, 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. 

 

Тежкото положение на безстопанствените кучета: 

- кучетата страдат от различни болести, глад и студ; 

- много от безстопанствените кучета биват измъчвани, малтретирани и 

дори убивани от граждани. 
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Нападенията и ухапванията от животни водят освен до здравни 

последици, но и до създаване възможност за възникване на 

пътнотранспортни произшествия. 

 

Причините за възникване на проблема са: 

- Липса на адекватно и цялостно законодателство; 

- Липса на контрол върху популацията на домашни кучета; 

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

от които се нуждаят – собственикът  не е подготвен за проблемите, 

съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали 

трудности може да го изостави; 

- Временно използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., 

след което се изоставят. 

 

Популация на безстопанствените кучета. 

Кучето достига полова зрялост на 7-8 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. Ако не се вземат навременни мерки, броят им 

нараства докато достигне определен максимум. Този максимум се нарича 

“носещ капацитет на средата” и зависи от условията на средата – 

количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на 

носещия капацитет на средата раждаемостта и смъртността на 

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. 

 

Какво става при прилагане на 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 за гратисния период, необходим за блокиране на 

раждаемостта - когато капацитетът на средата се ограничи от стерилни 

животни. Този гратисен период позволява паралелно да се наложи контрол 
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върху домашните кучета  - регистрацията им, стерилизацията на част от 

тях. Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюта, тъй 

като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост - 

липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата 

постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението 

”безстопанствени кучета”. 

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху 

кучешката популация е: 1) прилагане на кастрация, обезпаразитяване, 

ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивни 

(социализирани) безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните 

от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор; 2) регистрация на 

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

установяване на контрол  върху размножаването им и предотвратяване на 

евентуалното им изоставяне. 

Доскоро липсващата адекватна  нормативна база и отсъствието на 

съвместни действия между местна власт, ОЗЖ и граждани бе основната 

причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените кучета и 

невъзможност за неговото ефективно и трайно решение. 

 

 

III. Цели и задачи на програмата. 

 

Цели: 

- Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и 

домашни кучета в населените места на територията на община Исперих, 

като се гарантира безопасността на селищната среда и съвременния имидж 

на община Исперих; 

- Намаляване на опасността от разпространяване на заразни и паразитни 

болести по хората и домашните животни чрез провеждане на редовни 

ваксинации и обезпаразитяване; 

- Повишаване отговорността на собствениците на кучета на територията 

на общината. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета. 

 

Задачи: 

- Овладяване на броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване 

на явлението „безстопанствени кучета”; 

- Контрол върху отглеждането на домашни кучета; 

- Повишаване на чистотата на селищната среда; 
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- Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл.2 от 

ЗЗЖ. 

 

Предвижданията са, че реализирайки програмата на територията на 

общината и при повсеместно прилагане на действени мерки след три 

години популацията на кучетата трябва да бъде овладяна и да се премине 

към извеждане на кучетата от улиците и трайното им настаняване в 

приемници. 

 

IV.  Методология: 

- Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка 

и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета; 

- Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени 

кучета; 

- Задомяване на безстопанствени кучета; 

- Регистрация и надзор на безстопанствените кучета; 

- Регистрация на домашните кучета; 

- Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета; 

- Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета; 

- Кампании за подобряване на чистотата на градската среда. 

 

V. Мерки: 

- Извършване на разяснителна кампания чрез листовки, афиши, местни 

медии на Закона за защита на животните; 

- Изработване и провеждане на общообразователни програми, насочени 

срещу безотговорното и не хуманно отношение към животните; 

- Сключване на договор с организация за защита на животните за ползване 

на съществуващ временен приют до привеждането в съответствие 

нормативните изисквания на кастрационен център и приют за трайно 

доотглеждане на бездомни и изоставени кучета в град Исперих, находящ 

се до Пречиствателна станция за отпадъчни води-гр. Исперих.                                                             

- Извършване на разяснителна кампания от община Исперих и 

неправителствени организации за намиране на дом за част от уличните 

кучета и предпазване от насилие на улицата. 

- Привеждане в действие на кастрационен център и приют за постоянно 

обитаване на изоставени и бездомни кучета. 
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- Контрол по изпълнение изискванията на закона от собствениците на 

домашни и ловни кучета и възлагане контрол на звено „Екология” в 

община Исперих. 

- Организиране и обозначаване на места забранени за разходка на 

домашни кучета. Във взаимодействие с РВМС, НПО и Общинска 

администрация, в зависимост от нуждите и отдалечеността от границите 

на населените места ще се обозначат и оборудват места за разходка. 

 

VI. Участници в програмата.  
 

1. Местна власт: 

- Кметът или упълномощено от него лице организира привеждането в 

съответствие с нормативните изисквания на приюта за безстопанствени 

кучета в град Исперих по Програмата, съгласно чл.41 от ЗЗЖ.  

- Кметът или упълномощени от него лица организират цялостно 

изпълнение на Програмата, стопанисването и дейността на общинския 

„Приют за безстопанствени кучета”, сключването на договори с други 

приюти и стационарни и подвижни амбулатории. 

 

1.1. Звено „Екология” при Община Исперих: 

- Организира и координира изпълнението на заложените мерки по 

програмата, съгласно утвърдения бюджет от ОбС – гр. Исперих; 

- Контролира стопанисването и дейността на общинския „Приют за 

безстопанствени кучета”; 

- Обработва сигнали и жалби на граждани и организации, които  се 

приемат писмено, по телефон и по електронна поща, като: 

 Анонимни сигнали и жалби не се обработват;  

 При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или 

организацията, подали сигнала и телефон за обратна връзка. 

Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание на 

кучето/та.  

- Проверките по сигнали и жалби се извършват от специализирано звено, 

стопанисващо общински „Приют за безстопанствени кучета”; 

- Проверките по сигнали и жалби за агресивни кучета или кучета, 

участвали в инцидент се извършват приоритетно в рамките на едно 

денонощие от подаването на сигнала. Проверките на всички останали 

сигнали и жалби се извършват в срок от 2 дни от подаване им.  
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Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства 

по сигнала или жалбата, както следва:  

 Информация от жалбоподателя-фактически обстоятелства, 

медицинско свидетелство, подробно описание на кучето, участвало 

в инцидента или да бъде посочено на място от жалбоподателя;  

 Информация от страна на заинтересовани лица, които са свидетели 

на инцидента или имат наблюдения върху поведението на кучето. 

На база на проверката се изготвя протокол. Протоколите се представят в 

звено „Екология” при Община Исперих и в зависимост от констатациите 

се предприемат съответните действия: 

 Доказано агресивни кучета  се третират съобразно чл.179 от ЗВД; 

 В случай, че жалбата е  неоснователна кучето/та се обработва/т и се 

връща/т на място на залавяне; 

 В случай, че жалбата за агресивно/и куче/та е подадена срещу 

обработени кучета, сигналът се проверява в рамките на едно 

денонощие и се процедира в зависимост от резултата от проверката;  

 При констатирано неизпълнение или неспазване на задължението, 

звено „Екология” при Община Исперих отправя писмено 

уведомление до управителя и Комисията по "Социални дейности и 

здравеопазване" към ОбС–гр. Исперих. При системно неспазване на 

задълженията (повече от 3 писмени уведомления) звено „Екология” 

може да отправи предложение за прекратяване на сключения 

договор.  

- Звено „Екология” координира дейностите между работещите по 

Програмата, ОЗЖ и приют. 

- Звено „Екология” упражнява системен контрол върху извършените 

дейности по Програмата от мобилните или стационарни амбулатории и 

приют.  

- Звено „Екология” и ОЗЖ организират и провеждат образователни и 

информационни кампании по Програмата.  

- Звено „Екология” води регистър за домашните кучета, в съответствие с 

изискванията на чл.174 от ЗВД. 

Всички процедури и подробности по отношение на работата на 

стационарните амбулатории или приюта се уреждат със съответен 

вътрешен правилник утвърден от органите на Областна дирекция по 

безопасност на храните (ОДБХ).  

 

2. Общинският съвет: 
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- приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени 

кучета и гласува годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 1 

от ЗЗЖ; 

- предвижда средства за наемане на мобилни или стационарни 

ветеринарни амбулатории и приюти на ОЗЖ, съгласно чл. 40, ал.4 от ЗЗЖ; 

- Постоянна комисия по "Социални дейности и здравеопазване" към ОбС–

гр. Исперих участва в изработването, приемането и контрола по 

изпълнението на настоящата Програма. 

  

3. Организации за защита на животните (ОЗЖ): 

- ОЗЖ могат да стопанисват приют и подвижни амбулатории 

самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 

от ЗЗЖ; 

- ОЗЖ, които имат стационарни или подвижни амбулатории или приюти, 

могат да кандидатстват за участие в Програмата, съгласно чл. 40, ал. 4. от 

ЗЗЖ; 

- ОЗЖ  участват в изработването на Програмата съгласно чл. 40, ал. 5 от 

ЗЗЖ; 

- ОЗЖ имат право да участват при проверка на сигналите и жалбите;  

- ОЗЖ имат право да участват в разрешаването на проблемите, потвърдени 

от проверките на постъпилите сигнали; 

- ОЗЖ могат да съдействат за медийно отразяване на дейностите по 

Програмата; 

- ОЗЖ могат да осигуряват финансова помощ; 

- ОЗЖ организират и провеждат осиновителни кампании. 

  

VII. Средства, ресурси и време за изпълнение на програмата. 

 

Източници на финансиране: 

- Бюджет на общинска администрация Исперих; 

- Постъпления от такси, съгласно чл.175 от ЗВД; 

- Дарения; 

- Финансиране на дейности по Програмата; 

  

Време за изпълнение: 

Съгласно §5 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЗЖ период за 

работа по Програмата е три годишен, за който период кучетата следва 

поетапно да бъдат изтеглени в приюти. 
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Дейностите по Програмата и етапите се отчитат и актуализират ежегодно 

пред Общински съвет - Исперих и Кмета на Община Исперих.  

Кмета представя Годишен отчет за извършените дейности по Програмата - 

чл. 40, ал.2 от ЗЗЖ.   

 

VIII. Качествени  промени,  които  се  очакват  в  следствие  на  

изпълнение на мерките по Програмата и обработването на 

безстопанствените кучета: 

 

1. Повишаване на безопасността на градската и селска среда; 

2. Регистрацията,   събираемостта   на   таксите   за   домашни   кучета   и   

стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на 

проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към 

улицата; 

3. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета; 

4. Намаляване на социалното напрежение; 

5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни. 

 

6. Количествени подобрения: 

- Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до 

изтеглянето им в приюти; 

- Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета. 

 

7. Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД; 

8. Преброяване на популацията на безстопанствените кучета; 

 

9. 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 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); 

- Брой на гражданите, участващи като доброволци в Програмата; 

- Брой на задомените кучета в края на третата година; 
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- Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултати 

представени от кмета по чл. 40, ал.2 от ЗЗЖ. 

 

IX. Нормативна база. 

 

1. Закон за защита на животните; 

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност. 
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