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ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
СТРАЖИЦА 

2012 – 2015 година. 
 

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Настоящата програма е разработена на основание чл.40, ал.1 от 
Закона за защита на животните /ДВ БР. 13/2008г./ и в съответствие със 
съществуващата нормативна уредба по отношение на проблемите 
породени от свръх популацията на скитащи кучета, както в населените, 
така и извън населените територии. Нарасналият брой на 
безстопанствените кучета, сформирането на глутници и възможността за 
възникване на необоснована агресия, застрашаваща живота или здравето 
на хора и животни,  налага изготвянето на програма набелязваща 
основните стъпки при решаване на този проблем. 

 
Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за обществото, с 

многостранни измерения /ветеринарномедицински, хуманно медицински, 
социално – битови, икономически и екологични/. Досега взетите мерки, в 
изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за 
защита на животните се оказват недостатъчни. Все още не може да се 
намери  цялостно и трайно решение.  
 
 

ІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО 
 
1. Брой кучета 
Общината се състои от 22 населени места, от които 1 град и 21 села. 

Общият брой кучета на територията на община Стражица по данни 
получени от кметове и кметски наместници на населените места са както 
следва: 

 
Брой кучета по населени места към 15.06.2012г. 

№ населено място домашни Регистрирани по реда на ЗВМД 
1 Асеново 138 3 
2 Балканци 96 9 
3 Благоево 97 5 
4 Бряговица 201 4 
5 Виноград 54 0 
6 Владислав 90 5 
7 Водно 6 0 
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8 Горски Сеновец 64 3 
9 Железарци 18 0 
10 Кавлак 50 0 
11 Камен 167 2 
12 Кесарево 101 3 
13 Лозен 60 0 
14 Любенци 4 0 
15 Мирово 49 11 
16 Николаево 26 4 
17 Ново Градище 35 1 
18 Нова Върбовка 19 4 
19 Стражица 210 65 
20 Сушица 85 5 
21 Теменуга 18 0 
22 Царски Извор 289 8 
 ОБЩО: 1877 132 

 
2.Анализ на данните 
Със своя заповед кметът на общината възложи на кметовете и 

кметски наместници от общината да извършат проучване за броя на 
домашните кучета по населени места и броя на кучетата с 
ветеринарномедицинска регистрация. Заедно с проучването в периода 
01.04.2012г. – 15.06.2012г. бе разпоредена и изпълнена широка 
информационна кампания сред населението в селата и в град Стражица 
сред собствениците на кучета. Те бяха запознати със задълженията си 
съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на 
животните и Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на 
територията на община Стражица. С Решение №94/24.04.2012г. общински 
съвет гр. Стражица прие актуализирана Наредбата за притежаване и 
отглеждане на кучета на територията на община Стражица. 

Сравнението с данните от предходната програма и преброяването 
през 2008 г. показва, намаляване на броя на домашните кучета в общината 
от 2762бр. на 1877бр. От преброените през 2012 година кучета, едва 7% 
имат ветеринарномедицинска регистрация. За броят на бездомните кучета 
липсват актуални данни. Техният брой не е малък, проблемът не е решен и 
в общинска администрация постъпват жалби и сигнали от граждани. 
Проведените мероприятия по сключени договори с фирми извършващи 
улавяне, обезпаразитяване, кастрация и изолиране не дават нужния ефект, 
тъй като към населените места прииждат други скитащи кучета, заемащи 
освободения ареал. 

За решаването на проблема от общинския бюджет ежегодно са 
разходвани по около 6 000 лева, за заплащане услугите на фирмите по 
изпълнение на горепосочените дейности. Приходите от такси за 
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притежаване на куче по ЗМДТ през последните три години са както 
следва: 2010г. – 224,00 лв., 2011г. – 60,00 лв., за 2012г. към 27.06.2012г. – 
130,00лв. Данните показват, много ниска събираемост на таксите и разход 
значително превишаващ приходите за тази дейност. А съгласно 
нормативната уредба именно приходите от събраните такси, които 
постъпват в общинския бюджет  се използват за мероприятия, свързани с 
намаляване броя на безстопанствените кучета. 
 

3. Причини за възникване и задълбочаване на проблема 
             Причините за възникването на проблема с популацията на 
безстопанствените кучета са следните: 

• липсата на адекватно и цялостно законодателство; 
• изоставяне на домашни кучета от собствениците, същите свободно  

се размножават и стават причина за увеличаване популацията на 
безстопанствени кучета; 

• временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи 
и др., и последващото им изоставяне; 

• недостатъчен контрол върху популацията на домашните кучета;     
• занижен контрол или липсата на такъв от страна на собствениците на 

кучета /кучетата не са вързани, не са кастрирани и създават 
поколение/;  

• безстопанствените кучета родени като такива, размножаващи се 
свободно; 

• липса на финансов ресурс за справяне с проблема. 
 
             Често хората решават да отглеждат домашни любимци, без да са 
наясно с грижите, които са необходими за отглеждането му в продължение 
на години. Сред собствениците на кучета липсва информираност и 
отговорно поведение, свързано с кастрация и предотвратяване появата на 
нежелано поколение, а след появата му то често бива изхвърляно на 
улицата, като допълнително допринася за повишаване на броя 
безстопанствени кучета на територията на населените места.  
Собствениците на животните все още не приемат като задължение 
регистрацията на домашния любимец, плащането на такса и отговорността 
за здравето и поведението му. 

Не е ефективно прилагането на разпоредбите на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност касаещи задължителната регистрация 
на кучетата /чл.174/ при ветеринарен лекар. При тази регистрация 
собственикът е задължен да представи документ за платената такса по 
ЗМДТ. При една масова регистрация би могло да се подсигури 
събираемостта на таксата за притежаване на куче. Ветеринарният лекар е 
длъжен да изпраща информацията за регистрираните кучета в общината, 
което също не се практикува. Не е изпълнено изискването съгласно чл. 38 
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от ЗЗЖ Българската агенция по безопасност на храните да създаде и 
поддържа национална електронна база данни за регистрираните кучета. 

  
4. Изводи 

 Настоящата нормативна уредба, нейното прилагане и липсата на 
финансов ресурс ограничават възможността за прилагане на 
ефективна система за регулиране на кучешката популация. 

 Общинското ръководство  следва да предприеме конкретни мерки 
насочени към изпълнение на задълженията си съгласно действащото 
законодателство в посока решаване на проблема с безстопанствените 
кучета, намиращи се на територията на Община Стражица.  

 
ІІІ. ЦЕЛИ 

 
1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени 

кучета на територията на община Стражица. 
 
2. Намаляване на опасността от разпространение на заразни и 

паразитни болести по хората чрез провеждане на редовни ваксинации и 
обезпаразитявания. 

 
3. Запознаване на населението със задълженията на всеки собственик 

на куче с цел повишаване на  информираността и културата на отглеждане 
на кучетата като домашни любимци и повишаване броя кастрирани 
домашни кучета. 

 
ІV. МЕРКИ 

 
№ Мярка Срок 
1. Изграждане, регистрация и 

функциониране на общински 
кастрационен пункт. /като 
амбулатория ІІ категория/. 

Пункта да бъде оборудван с 
необходимия брой места за престой на 
кучетата през следкастрационния 
период. 

 
2012 - 2013 година 
 

2. Сключване на договор с лицензирана 
фирма, която да разполага със 
собствено транспортно средство и 
оборудване и да извършва дейностите 
по залавяне, кастрация, ваксинация, 
обезпаразитяване и маркиране на 

2012 година 
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безстопанствените кучета. 
3. Информиране на населението за 

дейността на пункта и приемане на 
сигнали за струпване на глутници от 
кучета и наличие на агресивни кучета, 
които да бъдат залавяни приоритетно.    
 

 2012 - 2015 година 
 

4. Периодични информационни 
кампании и проверки сред 
собствениците за начина на 
отглеждане на кучетата, най-вече 
целящи да се намали броя на 
изоставените домашни кучета, да се 
ограничи достъпа на 
безстопанствените кучета до 
домашните кучета и предотвратяване 
на нежелана бременност сред тях.    

2012 - 2014 година 

5. Вземане на мерки за намаляване на 
храненето на безстопанствени кучета в 
междублоковите пространства, което 
допринася за сформиране на големи 
глутници и повишаване нивата на 
агресивност. 

2012 - 2013 година 

6. Доизграждане и преструктуриране на 
общинския кастрационен пункт в 
приют съгласно изискванията на 
Наредба 41 от 10.12.2008г. за 
изискванията към обекти, в които се 
отглеждат, развъждат и/или предлагат 
домашни любимци с цел търговия, към 
пансиони и приюти за животни. 
Закупуване на транспортно средство 
подходящо оборудвано с клетки  за 
превоз на заловените 
безстопанствените кучета. Закупуване 
на необходимите средства за залавяне. 
Наемане на квалифициран персонал, 
който да извършва кастрации, 
ваксинации, обезпаразитяване и 
маркиране на обработените животни. 

2014-2015г.  
 

7. Регистрацията, паспортизацията и 
идентификацията на домашните 
кучета с цел проследяване и контрол 

2012-2015г.  
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върху размножаването и намаляване 
риска от изоставяне. 

8. Повишаване събираемостта на такса 
куче в общината 

2012-2014 

 
 
     V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Намаляване и трайно задържане на ниско ниво на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Стражица и 
осигуряване на безопасност и спокойствие на гражданите й. 

 
2. Намаляване опасността от разпространяване на заразни и 

паразитни болести по хората и домашните животни. 
 

3. Повишаване отговорността на собствениците на кучета на 
територията на общината и увеличаване на броя на регистрираните кучета. 
 
 

VІ. ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 
1. Необходими средства и отговорници за реализация на 

програмата 
 
№ 
по 
ред 

Мярка Необходими 
средства  
/лв./ 

Източник на 
финансиране 

Отговор 
ник 

1. Изграждане, регистрация и 
функциониране на 
общински кастрационен 
пункт. /като амбулатория ІІ 
категория/. 

Пункта да бъде 
оборудван с необходимия 
брой места за престой на 
кучетата през 
следкастрационния период. 

2000,00 Общински 
бюджет 

Директор 
ОП „Стр. 
дейности” 

2. Сключване на договор с 
лицензирана фирма, която 
да разполага със собствено 
транспортно средство и 
оборудване и да извършва 
дейностите по залавяне, 
кастрация, ваксинация, 

6000,00 лв. 
годишно 

Общински 
бюджет 

Кмет на 
община  
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обезпаразитяване и 
маркиране на 
безстопанствените кучета. 

3. Информиране на 
населението за дейността на 
пункта и приемане на 
сигнали за струпване на 
глутници от кучета и 
наличие на агресивни 
кучета, които да бъдат 
залавяни приоритетно.    

50,00 Общински 
бюджет 

Ресорен 
зам.кмет 

4. Периодични 
информационни кампании и 
проверки сред 
собствениците за начина на 
отглеждане на кучетата, 
най-вече целящи да се 
намали броя на 
изоставените домашни 
кучета, да се ограничи 
достъпа на 
безстопанствените кучета 
до домашните кучета и 
предотвратяване на 
нежелана бременност сред 
тях.    

200,00 Общински 
бюджет 

Ресорен 
зам.кмет 

5. Вземане на мерки за 
намаляване на храненето на 
безстопанствени кучета в 
междублоковите 
пространства, което 
допринася за сформиране на 
големи глутници и 
повишаване нивата на 
агресивност. 

300,00 Общински 
бюджет 

Ресорен 
зам.кмет 

6. Доизграждане и 
преструктуриране на 
общинския кастрационен 
пункт в приют съгласно 
изискванията на Наредба 41 
от 10.12.2008г. за 
изискванията към обекти, в 
които се отглеждат, 

105000,00 Държавен 
бюджет 
Общински 
бюджет 
Фондове на ЕС 
Други донори 

Кмет на 
община 
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развъждат и/или предлагат 
домашни любимци с цел 
търговия, към пансиони и 
приюти за животни. 
Закупуване на транспортно 
средство подходящо 
оборудвано с клетки  за 
превоз на заловените 
безстопанствените кучета. 
Закупуване на 
необходимите средства за 
залавяне. Наемане на 
квалифициран персонал, 
който да извършва 
кастрации, ваксинации, 
обезпаразитяване и 
маркиране на обработените 
животни 

7. Регистрацията, 
паспортизацията и 
идентификацията на 
домашните кучета с цел 
проследяване и контрол 
върху размножаването и 
намаляване риска от 
изоставяне. 

 Държавен 
бюджет 
 

ОДБХ 
Собственици 
на кучета 

8. Повишаване събираемостта 
на такса куче в общината 

- - Ресорен 
зам.кмет 

 Общо необх. средства: 131550,00   
 

2. Източници на финансиране 
2.1. Общински бюджет – Общински съвет ежегодно предвижда 

нужните средства за изпълнение на дейностите по 
изпълнение на програмата. 

2.2. Държавен бюджет – Съгласно Параграф 7 от ЗЗЖ 
Министерският съвет по предложение на Министъра на 
земеделието и храните и Министъра на финансите може да 
предвиди средства за изпълнение на програмите по чл. 40, 
ал. 1. В едномесечен срок от приемането на програмата 
същата се изпрати на министерствата с искане за 
финансиране. 

2.3. Фондове на ЕК – при налични отворени схеми за 
финансиране на дейностите  по програмата. 
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2.4. Други донори – организации за защита на животните, 
чуждестранни донорски организации и др. 

 
 

VІІ. АКТУАЛИЗАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

 Настоящата програма е отворена за корекции и актуализация при 
промяна на действащото законодателство и изменения на условията и 
ситуацията в общината. 
 Отчитането на програмата се извършва при ежегодното отчитане на 
Общинския план за развитие. 

 
VІІІ. НОРМАТИВНА БАЗА 
- Закон за защита на животните /ДВ бр. 13/08.02.2008г./ 
- Закон за ветеринарномедицинската дейност /ДВ бр. 

87/01.11.2005г./ 
- Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност /ДВ бр. 55/07.07.2000г./ 
- Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, 

развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към 
пансиони и приюти за животни /ДВ бр. 1/06.01.2009г./ 

 
 

 


