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Изх. № …….. .……………….. 

 

Вх. №  ………………………. 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ       

          

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От инж. Белгин Фикри Шукри - кмет на Община Исперих 

  

Относно: Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община 

Исперих за 2022 г. 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за защита 

на животните и обхваща периода 2021-2025 г. 

Основна цел на програмата - е чрез прилагане на комплекс от мерки да се овладее 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих, постепенно 

да се намали техния брой до количества, гарантиращи безопасността и здравето на хората, 

комфорта на градската среда на Исперих. 

  Целта на приетите нормативи е установяване на контрол върху популацията от домашни   

кучета и намаляване безстопанствените кучета, чрез поставяне на генерална стратегическа 

цел, под цели и прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, 

природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в 

една обща посока – намиране на съвременно и хуманно решение на проблема. 

 

Общината изпълнява целите на програмата чрез договор със: 

 

✓ За изпълняване целите на програмата Община Исперих има сключен Договор № 

42/11.04.2022 г. за възлагане на дейностите на Общинската програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета в Община Исперих с СДРУЖЕНИЕ 

„ГЕРМАНО_БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ“ град Русе; 

 

 За залавяне, кастриране, чипиране и маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и 

попълване на паспорт в Националната ветеринарно-медицинска система на безстопанствени 

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

 

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следното 
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                                                 РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал.1 т. 24 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община 

Исперих за 2022 г. 

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния  

Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Приложение: 

 

1. Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община 

Исперих за 2022 г. 

 

 

ВНОСИТЕЛ:        

 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ          

Кмет на община Исперих 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2022 Г. 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 

защита на животните и обхваща периода 2021-2025г. 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 пътно транспортни произшествия, замърсяване на околната среда. 

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания 

поставени на Република 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. 

 

✓ Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета в община Исперих, с 

период на действие 2021 - 2025 г. Приета от Общински съвет Исперих с  Решение № 276, 

по протокол № 30/28.09.2021 г.  

 

✓ За изпълняване целите на програмата Община Исперих има сключен Договор № 

42/11.04.2022 г. за възлагане на дейностите на Общинската програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета в Община Исперих с СДРУЖЕНИЕ 

„ГЕРМАНО_БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ“ град Русе; 

 

✓ Предвиден бюджет за 2022 г. за изпълнение на програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета е Бюджет 26 177 лв.   

 

✓ Изразходван бюджет през 2022 г. -23 447 лв. 

 

✓ Преброени безстопанствени кучета през 2022 г. - 273 бр.; 

 

✓ Кастрирани безстопанствени кучета през 2022 г. - 91 бр.; 

 

✓ Ваксинирани безстопанствени кучета през 2022 г.  - 91 б.р  

 

✓ Обезпаразитени безстопанствени кучета през 2022 г. - 91 бр.  

 

✓ Реваксинирани ноември 2022 г. – 61 броя; 

 

✓ Повторно обезпаразитени- април – 32 бр., юли – 50 бр., ноември 33 бр.; 

 

✓ Брой осиновени през 2022 г. – 11 бр.; 

 

✓ Брой регистрирани домашни кучета през 2022 г. – 20 бр.; 

 

✓ Сума, постъпила в общински бюджет от такси за регистрация на домашни кучета 

през 2022 г. - 257,36 лв.; 

 

 

 Целта на тази програма е намаляване и овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета чрез прилагане на комплекс от мерки при който усилията на общинската власт, 
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природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в 

една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. 

 

Задачи на програмата:  

 

✓ Контрол върху отглеждането на домашни кучета чрез регистрация и въвеждане на 

данни за домашните и безстопанствени кучета в регистри създадени в община 

Исперих. 

✓ Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, 

които засягат хора и животни чрез обезпаразитяване и ваксиниране на 

безстопанствени кучета. 

✓ Стимулиране кастрацията на домашни кучета. 

✓ Масова кастрация на безстопанствени кучета. 

✓ Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета. 

✓ Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането 

на домашни кучета чрез провеждане на образователни кампании, съгласно чл.2 от 

Закона за защита на животните. 

 

Очаквани резултати при прилагане на програмата: 

 

✓ Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол 

върху тяхната популация на територията на общината. 

✓ Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от 

безстопанствени кучета. 

✓ Увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при 

отглеждане на домашни кучета. 

✓ По чиста и безопасна околна среда. 

 

Мерки за  намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с 

безстопанствените кучета  - Подхода който се прилага включва тяхното залавяне, 

ваксиниране, кастриране и маркиране като кучетата се връщат по местата на залавянето им. 

По този начин не се допуска освобождаване на ниши за заселване на нови животни и се 

блокира тяхното възпроизводство. 

 

Прилагат се следните мерки: 

 

✓ Залавяне, кастрация, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка, поставяне на 

микрочип и връщане по местата на обработените безстопанствени кучета: 

✓ Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета: 

✓ Кучета, участвали в инцидент се залавят приоритетно в рамките на едно денонощие 

след подаване на сигнала. 

✓ След извършване на ветеринарномедицинските дейности кучетата се връщат на 

местата на тяхното залавяне, като същите предварително се съгласуват с кмета на 

общината или кметовете на населените места.  

✓ Създаване на информационна база данни за обработените безстопанствени кучета, в 

която се вписва датата и мястото на обработката, ветеринарния лекар извършил 

манипулацията, мястото, на което е върнато кучето. 

✓ Провеждане на информационно - образователни кампании. 
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✓ На юридически лица с нестопанска цел се възлагат чрез договор дейностите свързани 

със залавянето, транспортирането, обезпаразитяването, кастрирането, 

ваксинирането срещу бяс, маркирането, връщането по места на здрави кучета, 

евтаназията, издаването на паспорти и др.  

✓ Поддържане на регистъра на база извършено преброяване, подадени заявления и 

подадени данни от ветеринарните клиники на база извършено преброяване. 

✓ Проучване на възможностите за изграждане на регионален приют съвместно със 

съседни общини. 
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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

 

ДО 

Г-Н ИНЖ. БЕЛКИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община 

Исперих за 2022 г. 

 

 

Съгласно: 

 

Чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА  Общинският съвет  упражнява текущ и последващ 

контрол върху изпълнението на приетите от него актове.  

 

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

 

 

Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на 

заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА, докладната е законосъобразна, проекта на решение 

отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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