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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 2020 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 2018-2022 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:
✓

Договор за предоставяне на чипове и ветеринарномедицинско обслужване на кучета
с ветеринарен лекар д-р. Стоян Стоянов;

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 2020 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 2020 г.

ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнение на програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета
и регистрацията на домашни кучета на територията на Община Исперих за 2020 г.
(Приета с Решение №534 по Протокол № 48 от 31.05.2018 г. на Общински съвет – Исперих)
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, в съответствие с изискванията на Глава Пета от закона за защита на
животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност по отношение на
грижата за безстопанствените животни и начините за трайно намаляване на тяхната
популация и обхваща периода 2018-2022 г.
Необходимост от разработването и прилагане на програмата възникна в резултат на
значително нарастване броят на безстопанствени кучета в община Исперих, това е сериозен
проблем за обществото. Взетите мерки и изпълнените дейности са недостатъчни за
разрешаване на сериозния проблем с безстопанствените кучета в община Исперих.
Общинският съвет Исперих приема Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Исперих и предвижда годишен бюджет
за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните.
Кметът на община Исперих 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.
➢
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.
➢
Генерална стратегическа цел – Постепенно ограничаване броя на
безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ безопастността
и здравето на хората, комфорта на градската среда, след което да се изтеглят и
настаняват в приюти.
ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:
➢
➢
➢
➢
➢

Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението
„безстопанствени кучета“;
Контрола върху отглеждането на домашните кучета;
Повишаване на чистотата на градска среда;
Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от Закона за
защита на животните;
Вземане на мерки за намаляване на храненето на безстопанствените кучета ,което
допринася за сформиране на големи глутници и повишаване нивата на агресивност;
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Причини за проблема
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Липсата на контрол върху популацията на домашните кучета.
Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния
характер на проблема.
Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което
се изоставят.
Собствениците на кучета не са подготвени за проблемите, съпровождащи
отглеждането на кучета, в резултат на което при възникнали трудности може да ги
изоставят.
Липса на адекватно и цялостно законодателство в областта на безстопанствените
животни.
Липсата на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни кучета.
Липса на финансов ресурс за справяне с проблема.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА
ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и
връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета.
1.1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40в от Закона за
защита на животните в амбулатории от ветеринарни специалисти, с които Община Исперих
има сключени договори;
1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен период,
съгласно Закона за защита на животните. Приоритетно се обработват женски кучета;
1.3. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за
защита на животните;
1.4. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация /свободен лов, като от
дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст,
приоритетно женски/.
Програмата "кастриране - връщане" е проучена и прилагана в редица европейски страни, в
които съществува проблем с бездомните кучета /Италия, Гърция, Швейцария, Франция/
включително и САЩ. Практическите резултати са доказали, че този метод е високо и трайно
ефективен и в същото време в дългосрочен план води до спестяване на много средства. Като
причина се сочи, че в популация от стерилни животни, когато едно животно умре поради
някаква причина, няма да има друго, което да заеме неговото място и това ще доведе до
намаляване на крайния брой. Връщането на здрави и не агресивни животни на местата, от
където са взети ще предотврати прииждането на други не кастрирани и вероятно болни
кучета от покрайнините на селищата и ще поддържа баланса на популацията в рамките на
приемливо за населението съжителство "оптимално контролируем минимум".
Връщането на кастрираните кучета трябва да става в най-кратки срокове, за да не се загуби
способността им за адаптация и оцеляване на улицата. Необходимо е при връщане на
кучетата да се знае броя им в съответния район. Обработените кучета не трябва да се връщат
в райони на болници, училища, детски градини, спортни площадки, пътища от
Републиканската пътна мрежа.
2. Мерки, свързани с подобряване чистотата на градската среда
Основен параметър на средата, подлежащ на контрол е ограничаване на хранителния ресурс.
В тази връзка мерките трябва да бъдат насочени към:
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- контрол върху оставянето на хранителни отпадъци от гражданите по улиците;
- ограничаване достъпа до сметищата, към хранителните магазини, заведенията за
обществено хранене като отговорността за това се поема от собствениците на тези обекти;
- да се създаде нормативно задължение за собствениците на терени на детски, учебни,
здравни заведения, на предприятията, парковете да ги оградят по начин, който физически
ограничава достъпа на бездомни кучета в тях;
- определяне на площи, по които домашните кучета да бъдат разхождани и пускани свободно
да играят и тичат.
- определяне на специални места за хранене на безстопанствените кучета от любители на
животни подали декларации по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ.
3. Регистрация на домашните кучета
Регистрацията, паспортизацията и индентификацията на домашните кучета са насочени за
осъществяване на контрол върху размножаването преди всичко на домашните кучета.
Подходяща система за това ще намали риска от изоставяне на животни тъй като ще
позволява проследяване на собственици и съответно санкционирането им.
3.1. Регистрацията на домашни кучета се извършва, съгласно чл. 174 от Закона за
втеринарномедицинската дейност;
3.2. Таксите за домашни кучета се събират от отдел Местни данъци и такси към Общинска
администрация-Исперих и кметовете на кметства, като средствата постъпват в общинския
бюджет;
3.3. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за първата година от
неговото регистриране, съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните.
3.4. Обработката на домашните кучета е безплатна за жителите на община Исперих при
организиране на кампания от общината.
Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по
местата на не агресивни и здрави безстопанствени кучета. Обработката на безстопанствените
кучета се извършва съгласно чл. 40 от Закона за защита на животните в амбулатории от
ветеринарни специалисти, с които община Исперих има сключени договори. Приоритетно се
обработват женски кучета. Програмата „кастриране – връщане“ е проучена и прилагана в
редица европейски страни, в които съществува проблема с безстопанствените кучета.
Резултатите са доказали, че този метод е високо ефективен и траен и в същото време води до
спестяване на много средства.
 Общината изпълнява целите на програмата за 2020 г.:
➢ Договор за предоставяне на чипове и ветеринарномедицинско обслужване на
кучета с ветеринарен лекар д-р. Стоян Стоянов;
➢ 42 броя безстопанствени кучета са преброени, ваксинирани, обезпаразитени, и
върнати по местата им;
➢ 24 броя безстопанствени кучета са кастрирани;
➢ 49 броя са регистрираните домашни кучета в общинска администрация Исперих;
➢ 6 броя безстопанствените кучета са осиновени;
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4. Качествени промени, които се очакват вследствие на изпълнение на мерките по
програмата и обработването на безстопанствените кучета
4.1.Повишаване на безопасността на градската среда.
4.2.Регистрация, събираемост на таксата за притежаване на домашни кучета и стимулирането
на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема за овладяване на притока
на нежелани животни от дома към улицата.
4.3.Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.
4.4.Намаляване на социалното напрежение.
4.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животните.
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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 2020 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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