ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВНЕ ПОПУЛАЦИЯТА
НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
1. Основни цели на програмата
1.1 Подцели
2. Задачи на програмата
II. ЗАКОНОВА РАМКА
1. Закон за защита на животните
2. Закон за ветеринарномедицинската дейност
3. Закон за здравето
III. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА - ОБЩ ПРЕГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМА
1. Описание на проблема
2. Здравни рискове за хората
IV. МЕРКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
1. Кастрация
2. Евтаназия
3. Задомяване/осиновяване на безстопанствени кучета
4. Регистрация и надзор на безстопанствени кучета
5. Връщане кучета на собствениците им и налагане на санкции
6. Регистрация на домашни кучета
7. Контрол върху изискването за отглеждане на домашни кучета
8. Популяризиране ползите от кастриране на домашните кучета
V. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА
1. Местна власт
2. Ветеринарни власти
3. Организации за защита на животните

VI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
VII. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията
на Община Горна Малина, е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 1, ал. 2 , ал. 3 и ал. 4
от Закона за защита на животните .
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.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
1. Основна цел на програмата:
Целта на тази програма е намаляване на популацията на безстопанствените
кучета, чрез прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската
власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и населението на
общината, са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно
решение на проблема.
Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено на базата
на анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От
друга страна, те са синхронизирани с изискванията, поставени в нормативната уредба
на Република България и са съобразени с комплексните мерки, определени от
Световната здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването
на домашни кучета, кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които се
поемат за обгрижване от страна на граждани, организации и общини.
1.1 Подцели:
 Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни
кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на средата, в която
живеят и европейския имидж на България.
 Редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване, съгласно
действащото законодателство
 Намаляване до минимум рисковете
заболявания, които касаят хора и животни.

от

разпространение

на

заразни

 Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждане на домашен
любимец.

2.

Задачи на програмата:

 Анализиране и набелязване на мерки за отстраняване на причините, водещи до
възникване и увеличаване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на общината;
 Контрол върху отглежданите домашни кучета, регистрация както на тях, така
и на всички обекти за развъждане, съгласно изискванията на чл. 137 от ЗВД;
 Масова кастрация на безстопанствените кучета, както и стимулиране на
кастрацията на домашни такива;


Насърчаване осиновяването на безстопанствени кучета;

 Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при
отглеждане на домашни кучета;
 Намаляване до минимум рисковете
заболявания, които касаят хора и животни.


от

разпространение

на

заразни

Повишаване чистотата на градската среда.

 Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от Закона
за защита на животните.

III. ЗАКОНОВА РАМКА


Закон за защита на животните.



Закон за ветеринарномедицинската дейност.



Закон за здравето.

IV. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА - ОБЩ ПРЕГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМА
1. Описание на проблема.
Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени,
родени на улицата, домашни кучета оставени на обществени места без надзор, както и
кучета, чиито стопани са други общини или гражданите им. Тази група животни водят
до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на зарази и паразитни
болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия,
замърсяване на околната среда.
Причините за наличието на безстопанствените кучета са от различен характер.
Едни от тях, свързани с обществеността, са липса на популяризиране на проблема с

безстопанствените кучета и рисковете, които крие той, недостатъчно информираност на
населението относно задълженията им при отглеждането на домашни кучета,
ненасърчаване на отговорното отглеждане на кучетата и тяхната кастрация, слаба
активност на осиновяването им от приюти.
Други са свързани с поведението на собствениците на домашни кучета и включват
безотговорно придобиване, отглеждане, размножаване и разпространение, безнадзорно
извеждане и оставяне без контрол. Основен проблем е притеснението на хората за
сигурността им, в резултат на което гражданите използват кучета за охрана - на
стопански постройки, жилищни сгради, производствени обекти. В една част от
случаите, когато отпадне нуждата от охрана, собствениците изоставят кучетата. В
други случаи се касае за недобре преценени възможности за отглеждане на домашни
любимци, които се пускат на улицата. В голямата си част тези собственици не
изпълняват задълженията си за отглеждане на домашни кучета, като не са ги
представили
на
регистриран
ветеринарен
лекар,
който
упражнява
ветеринарномедицинска
практика
за
издаване
на
паспорт,
ваксинация,
обезпаразитяване и регистрация чрез поставяне на микрочип и въвеждане на данни в
Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на
храните (БАБХ). Това е едно от основните задължения на собствениците при
отглеждане на домашни кучета, които те не изпълняват.
Аспект на проблема с безстопанствените кучета е тяхното физиологично състояние,
като същите страдат от болести, глад и студ, биват малтретирани и дори убивани от
граждани. Налице е недостатъчна грижа и нехуманно отношение към тях.
2. Здравни рискове за хората
Безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за
човека - бяс, ехинококова (кучешка тения), бруцелоза, микроспория, демодекоза,
токсоплазмоза и др. Те представляват и един от основните източници на зараза за някои
от Кърлежопреносимите инфекции, най-често срещана от които е Марсилската треска и
Лаймската болест.
Създаденият дискомфорт за гражданите е на основание:
 Страх към кучета;
 Нощният лай, нарушаващ почивката;
 Замърсяването на градската среда с отпадъчни продукти, както и с битови
отпадъци, разнасяни от контейнери за смет;
 Възникване на пътнотранспортни произшествия;

V. МЕРКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
1. Кастрация
Обработката се извършва по метода на масова кастрация (свободен лов, като от
дадено място се залавят всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно

женските) по райони и във връзка с молби и сигнали на граждани. Успоредно с
кастрацията се извършва и обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс и поставяне на
чип.
2. Евтаназия
 Неизлечимо 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 Закона за
защита на животните /ЗЗЖ/.
 Кучета, чието доказано агресивно поведение представлява опасност за хората
и животните и може да доведе до нараняване или причиняване на смърт, се залавят
приоритетно. При потвърждаване на сигнала, кучетата се третират съгласно чл. 179,
ал. 3, т. 4 от ЗВМД.
3. Задомяване/осиновяване на безстопанствени кучета.
След задължителните ветеринарномедицински обработки на кучето и установяване
на добро здравословно състояние, се предприемат действия съгласно чл. 41, ал. 6 от
ЗЗЖ за намиране на нов собственик на кучето. Общината и Организациите за защита на
животните организират публични мероприятия за осиновяване на безстопанствените
кучета.
4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.
 Регистрация се извършва от всички амбулатории и приюти за отглеждане,
които обработват безстопанствени кучета.
 Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват
задължително следните данни:
-

Идентификационен номер;

-

Индивидуални белези на животното - пол, цвят, възраст;

-

Дата и място на залавяне;

-

Дата и място на връщане;

-

Отговорно по надзора - физическо или юридическо лице;

5. Връщане на кучета на собствениците им и налагане на санкции.
При установяване на нарушения, свързани с изхвърлянето на кучета, стопанисвани
от други общини или граждани, живущи на тяхна територия, кучетата ще им бъдат
връщани, като успоредно с това ще им бъде налагана глоба.
6. Регистрация на домашните кучета.

Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВМД, като в
Община Горна Малина се поддържа електронен и хартиен регистър на домашните
кучета на база подадени декларации. Заплатената такса при регистрация се събира в
касата на Общината. Собствениците на кастрирани домашни животни не заплащат
такса съгласно чл. 175, ал. 2, т. 5, от ЗВМД.
Организиране на кампания за регистрация и обработване на кучетата, отглеждани
на открито (дворни кучета в покрайнините на града, селата и ромските квартали,
вилните зони, предприятия и др.).
7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.
Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва от
Българска агенция по безопасност на храните и оправомощените от кмета на Община
Горна Малина, служители.
8. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.
Организиране на кампании за разясняване на ползата от кастрацията, като найсигурният начин за намаляване популацията на бездомните животни е чрез брошури,
обществени кампании и презентации, както и съвместна работа с ветеринарните
лекари.

VІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА
1. Местна власт.
 Общинският съвет Горна Малина приема Програма за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Малина и предвижда
годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на
животните.
 Общинска администрация организира и координира изпълнението на
заложените мерки по програмата, съгласно утвърдения бюджет от Общински съвет –
Горна Малина. Обработва сигнали и жалби на граждани и организации постъпили
писмено, по телефон или по е-мейл.
 Мерките за овладяване популацията на безстопанствените кучета се
осъществяват чрез договор с лицензиран ветеринарен лекар и Организация за защита
на животните: за залавяне, кастриране, чипиране и маркиране, ваксиниране,
обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорт в Националната ветеринарномедицинска система на безстопанствени кучета, връщане на място, където са
заловени, съгласно чл.47, ал.3 от ЗЗЖ.
2. Ветеринарни власти
 Извършват системен контрол във връзка с хуманното отношение към
животните.

 Извършват 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 Горна Малина.
 Съдействат на общината, като посочват свои представители за координация на
работата между общината, ОЗЖ и граждани.
 Участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на
постъпилите сигнали за осиновяване на домашни любимци.
 Организират и провеждат кампании .

VІI. СРЕДСТВА И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Източниците на финансиране
 Бюджета на Общината, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ;
 Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД;
 Дарения;
 Финансиране на дейности по Програмата от ОЗЖ;

2. Време за изпълнение
 Дейностите по програмата и етапите се отчитат и актуализират своевременно.
 Програмата е със срок за изпълнение до 2025г.

Ⅷ. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА
Очаквани резултати от осъществяването на програмата:
 Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките
по програмата и обработването на безстопанствените кучета:
- 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;
- Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни;
 Количествени подобрения:
- Постепенно намаляване броя на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в
приюти;
- Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета;
- Повишаване на постъпленията от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД и Наредба за
определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на
Община Горна Малина;


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

Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на Община Горна Малина е изготвена, съгласно чл. 40,
ал. 1, ал. 2 , ал. 3 и ал. 4 от ЗЗЖ, приета с Решение № 184 по Протокол № 13 от
30.10.2020 год. на Общински съвет Горна Малина и влиза в сила в
законоустановения срок.

