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I.Въведение 

Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 
на територията на община Своге е изготвена в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 
3 и ал. 4 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. 

II. Анализ на съществуващото положение 
  
1. Данни за популацията  
 За периода от 2013г. до 2017г. обработените безстопанствени кучета на 
територията на община Своге са: 

• 2013 г. – 68 бр. 
• 2014 г. – 33 бр. 
• 2015 г. – 39 бр. 
• 2016 г. – 67 бр. 
• 2017 г. – 62 бр. 

Регистрираните домашни кучета за периода от началото на водене на регистъра на 
домашните кучета – 2009 г. до края на 2017 г. е 155 бр.  
 
2. Причини за наличието на безстопанствени кучета 
• Недостатъчен контрол върху популацията на домашни кучета;   
• Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., тяхното 
последващо изоставяне  
• Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се 
нуждаят - собствениците 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 
 

Кучетата достигат полова зрялост на 7-8 месечна възраст, раждат 2 пъти годишно, 
средно от 5 до 8 кученца. За кратко време изгонените и изоставените на улицата кучета 
увеличават значително популацията си. 

4. Проблеми свързани с  безстопанствените кучета 

• Риск за хората 

− кучета създават риск от ухапване и застрашават живота и здравето на хората; 
− безстопанствените кучета са преносители на болести, опасни за човека – бяс, 

ехинококоза (кучешка тения), бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.; 
− създават дискомфорт на гражданите като шум, замърсяване на градската среда 

и възможност за възникване на пътно - транспортни произшествия. 

• Риск за безстопанствените кучета 
− кучетата страдат от различни болести, глад и студ.  
− много от безстопанствените кучета са обект на посегателство и тормоз от 

страна на граждани. 
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ІII . Цели  на програмата 
 
           Основната цел на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на  Община  Своге,  е чрез система от хуманни действия да се 
установи контрол върху популацията на безстопанствените кучета и върху кучетата, 
отглеждани  като домашни любимци. 
 
Под цели: 
1. Постоянен и строг контрол върху размножаването на безстопанствените кучета. 
2. Трайно намаляване на популацията на безстопанствени кучета.  
3. Установяване на устойчиви практики за придобиване на безстопанствени животни. 
4. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които 
касаят хора и животни. 
5. Повишаване информираността на гражданите за отговорностите и задълженията при 
отглеждане на домашни кучета. 
 

IV. Методи за решаване на проблема с безстопанствените кучета: 
1.  Кастрация, вътрешно и външно обезпаразитяване, ваксинация против бяс, трайна 
маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета. 
2.  Евтаназия на неизлечимо болни и агресивни безстопанствени кучета при спазване на 
законовите разпоредби на ЗВМД. 
3.  Придобиване на безстопанствени кучета. 
4. Провеждане на информационни и образователни програми за гражданите и 
служителите на Община Своге. 
5.  Контрол върху отглеждането на домашни кучета. 
6. Строеж на общински приют за настаняване и ветеринарномедицинско обработване на 
безстопанствени кучета. 

 
V. Мерки за изпълнението на целите 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация, трайна маркировка на обработените 
безстопанствени кучета 

−  Ежегодно преброяване на бездомните кучета на територията на Община Своге  
−  Обработката на безстопанствени кучета се извършва в регистрирани стационарни 

и/или подвижни амбулатории; 
−  Обработката се извършва на принципите на масова кастрация по райони и във 

връзка с молби и сигнали на граждани;  
−  Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ; 
−  Транспортирането на кучетата до приют се извършва в клетки и съгласно 

изискванията на чл. 42, ал. 2 от ЗЗЖ. 

2.Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.  
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−  Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно разписаното в чл. 
179, ал. 3, т. 1 от ЗВМД  

− Безстопанствени кучета, чието агресивно поведение представлява опасност за 
хора и животни и може да доведе до нараняване или причиняване на смърт, съгласно чл. 
179, ал. 3, т. 4  и § 1, т. 1 от ЗВМД и чл. 51 от ЗЗЖ. 

3. Поддържане на регистър на безстопанствените кучета на територията на община 
Своге 

Регистъра съдържа информация за датата и мястото на залавяне на кучето, външни 
белези на кучето, извършени манипулации, дата и място на връщане, ветеринарен лекар 
извършил обработката. 

4. Регистрация на домашните кучета.  

Наредбата за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и 
селскостопански животни на територията на община Своге задължава собствениците да 
регистрират кучетата в общинска администрация в тримесечен срок от датата на 
придобиване на животното, което се извършва при следния ред: 

1. Гражданите попълват декларация по образец, към която прилагат копие от 
ветеринарно - медицинския паспорт на животното; 

2. Декларацията се подава еднократно; 
3. След извършената първоначална регистрация, гражданите заплащат такса за 

притежаване на домашно животно, ежегодно до 31-ви март на съответната година или в 
едномесечен срок от датата на придобиване; 

4. От такса са освободени кучета на инвалиди, служебни кучета в организациите 
на бюджетна издръжка, кучета използвани за опитни цели, кучета използвани от 
Български червен кръст, кастрирани кучета, ловни кучета и идентифицирани с микрочип 
кучета за първата година след тяхното чипиране; 

5. На база на представените документи се извършва вписване в специално създаден 
регистър, съдържаш данните от депозираната декларация. 

 
5. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.  

Контрол по отглеждането на домашни кучета се осъществява от специализираните 
ветеринарно медицински органи включително ветеринарномедицинските лекари 
регистрирани да упражняват дейност в района на община Своге, служители на РУП – гр. 
Своге, както и упълномощени длъжностни лица, кметове и кметски наместници по 
населени места. 

6. Провеждане на информационни и образователни програми и кампании за 
популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета и подобряване на 
чистотата на селищната среда. 

−  Провеждане на образователни кампании за отглеждане на домашно куче в 
училища и детски градини. 
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−  Провеждане на кампании за популяризиране регистрацията на домашни кучета. 
−  Организиране на кампании за разясняване на ползата от кастрацията на домашни 

кучета. 
−  Организиране на публични мероприятия за задомяване на безстопанствени 

кучета от общината и организациите за защита на животните. 
−  Организиране на кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани 

на открито (дворни кучета в покрайнините на града, кварталите, вилните зони, строежи, 
паркинги, предприятия и др.) съвместно с организациите за защита на животните. 

 
VI. Очаквани резултати и индикатори за отчитане на напредъка при изпълнение на 
целите 

1. Очаквани резултати 
− Повишаване безопасността на градската среда;  
− Намаляване на популацията на безстопанствени кучета;  
− Опазване на околната среда;  
− Повишаване информираността на гражданите по отношение изискванията при 

придобиване и отглеждане на домашни любимци.  
 
2. Индикатори за отчитане на изпълнението:   

− Брой на обработени безстопанствени кучета;  
− Брой на регистрираните кучета – домашни любимци;   
− Брой на кастрираните кучета – домашни любимци;  
− Брой кастрирани безстопанствени кучета;  
− Брой на осиновените кучета в края на всяка година;  
− Брой проведени образователни кампании по училища и детски градини; 
− Създаване на електронен портал, обединяващ информацята, свързана с 

безстопанствените кучета и кучета домашни любимци; 
 

VII. Участници в програмата 

1.Местна власт 

Общински съвет: 

- Общински съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени 
кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнението и, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона 
за защита на животните. 
- Средствата за изпълнение на програмата се залагат в бюджета на Община Своге, който 
се приема от Общинския съвет  

Общинска администрация 

− Кметът на Общината, определя лице, което координира дейностите по Програмата.  
− Общинската администрация изпълнява заложените мерки по програмата, съгласно 

утвърдения бюджет от Общинският съвет. 

6 
 



− Кметът на общината организира изпълнението на Програмата и ежегодно внася отчет  
за изпълнението и пред  изпълнителния директор на Българската  агенция по 
безопасност на храните, в съответствие с изискванията на чл.40, ал.4 от ЗЗЖ; 

− Общинската администрация осъществява контрол по регистрация и отговорно 
стопанисване на домашните кучетата. 

− Общинската администрация събира такса за притежание на куче съгласно чл. 175, ал. 
1 ЗВМД. 

− Общинската администрация обработва сигнали и жалби, като сигнали и жалби от 
граждани и организации се приемат само по телефон, писмено и по електронна поща. 
Жалбите за кучета или куче, участвали в инцидент с ухапване на човек, се обработват 
в рамките на 24 часа от подаването на сигнала. Жалбите за агресивни кучета се 
обработват в рамките на 48 часа от подаването им. В случай, че жалбата за агресивно 
куче или кучета е подадена срещу обработени куче или кучета, се процедира в 
зависимост от резултата от проверката.  
 
• В случай, че жалбата е неоснователна, кучето или кучетата се обработват и се 

връщат на мястото на залавяне. 
 
− Анонимни сигнали и жалби не се обработват   
− Експертите по екология участват заедно с представители на Организациите за защита 

на животните при проверките на сигнали и жалбите на гражданите за агресивни 
кучета. 

2. Организации за защита на животните 

-  Организациите за защита на животните могат да стопанисват приют и / или подвижни 
амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от 
Закона за защита на животните 

- Организациите за защита на животните, които имат стационарна или подвижна 
амбулатория, могат да кандидатстват съгласно чл. 41, ал.5  от Закона за защита на 
животните за участие в Програмата и да сключват договори за изпълнение на Програмата 

- Съдействат при изготвянето на Програмата за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Своге 
- Организациите за защита на животните, съдействат на община Своге, като посочват 
свои представители за координация на работата между общината, организацията и 
гражданите. 

- Съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и 
безстопанствени кучета 

- Организациите за защита на животните, могат да съдействат на Община Своге, като  
предоставят описание на необработените кучета по райони и съдействат при залавянето 
и връщането кучетата. 
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- Организират и провеждат задомителни кампании.  

VIII. Средства,  ресурси  и време за изпълнение на програмата : 

1. Източници на финансиране 

- Общински бюджет 

- Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВMД  

- Дарения 

- Други източници на финансиране по програми на ЕС 

 
IX. Нормативна база 

1. Закон за защита на животните.  

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност.  

 

Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Своге е приета е с Решение № 617, по Протокол № 44 от 
заседание на Общинския съвет гр. Своге, проведено на 08.03.2018г. 
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