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I. ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА. 
ОСНОВНИ ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПИ. 

 
Настоящата програма се изготвя на 
основание чл.40, ал.3 от Закона за защита на 
животните /изм.ДВ, бр.34 от 2016 г./, във 
връзка с § 10, ал.3 от ПЗ към ЗЗЖ. 
 
Основна цел на Общинската Програма е да 
се установят ефективни мерки, които 
прилагани в  дългосрочен план ще доведат 
до овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на 
Община Калояново.  

 
Основна задача на Програмата е да бъдат 
подробно разписани мерките, заложени в 
Националната програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета 
/приета с Решение № 136/14.03.2019 г. на 
Министерски съвет/и конкретните начини 
за прилагането им на територията на 
Община Калояново.  
 
Принципите, на които се основава 
общинската Програма, напълно съответстват 
на принципите, заложени в Националната 
програма, съгласно чл.40а, ал.1 от Закона за 
защита на животните, а именно : 
 
- Постигане на здравословна среда за 

жителите на Община Калояново и 
подобряване хуманното отношение към 
животните. 
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- Управление и намаляване на популацията 
от безстопанствени кучета по ефективен 
начин чрез масова кастрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  ПРОБЛЕМЪТ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА. 

 

Присъствието на безстопанствени кучета не е изолирано 

явление за населените места в България. Бездомни животни в 

населените места има и в много други страни по целия свят.  

Това, което е от основно значение във всеки един от тези 

случаи е дали страната/общината е допуснала бездомната 

популация да се превърне в проблем и какво е предприето, за да 

бъде ефективно овладяна и контролирана популацията на 

бездомните кучета, съответно и котки. 

За да бъде коментиран и решаван даден проблем, той 

трябва да бъде преди всичко идентифициран, назован. 

В Програмата на Община Калояново за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета, приета през 2016 г. с 

Решение № 7, взето с Протокол № 7/31.03.2016 г. е заложено и 

възприето  определението дадено в чл.1, т.5 от Европейската 

конвенция за защита на животните, където под „бездомно 

животно” се има предвид животно-компаньон, което или няма 

дом, или е извън границите на дома на своя собственик или лице, 

което го стопанисва и не е под контрола и прякото им 

наглеждане. 
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В предходните две Програми на Община Калояново, 

съответно от 2011 г. и от 2016 г., много точно са посочени 

основните причинно-следствени връзки, довели до трайно 

установяване на „проблема безстопанствени кучета”.  

Към днешна дата тези негативни фактори все още 

съществуват, но следва да се отчете и безспорния факт, че 

общественост и ангажирани с проблема институции, подхождат 

все по-отговорно към осъзнаване сериозността на проблема, към 

намиране на решения и прилагането им. 

Посочените в Националната програма причини за 

наличието на безстопанствени кучета могат да се обобщят по 

следния начин : 

- Недостатъчна информираност на населението за 
задълженията по отглеждане на домашни кучета, 
в т.ч. – начин на придобиване, размножаване, 
извеждане и контрол на обществени места и пр.; 

- Недостатъчна информираност за необходимите и 
задължителни ветеринарномедицински грижи в 
т.ч. ползата от кастрирането на кучето и 
редовното обезпаразитяване и пр.; 

- Непознаване на здравните и социални рискове, 
произтичащи от наличието на бездомните кучета 
– пренасяне на заразни и паразитни болести, 
нападения, ухапвания, замърсяване на околната 
среда, предизвикване на дискомфорт, шум, 
пътнотранспортни произшествия; 

- Изоставяне на домашни кучета и кучета-пазачи. 
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III. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  ЗА ОВЛАДЯВАНЕ 

ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И 

РОЛЯТА НА ОБЩИНИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й. 

 

С приемането на Закона за защита на животните/2008/ и 

някои промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, 

се преустановява прилагането на метода „евтаназия на 

непотърсените от изолаторите кучета”, а на общините в 

страната е наложено да изготвят местни програми за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета, обосновани на 

метода „кастрирай и върни“, както и да приложат подходящи 

механизми за постигане на видими, ефективни резултати. Едно 

десетилетие след това, оценката за постигнатото, която е 

направена в Националната програма е следната : „Досегашната 

практика за прилагане на общински програми за овладяване на 

популацията от безстопанствените кучета не постигна 

задоволителни резултати. В страната се прилагаха методи, 

различни от указания в Закона за защита на животните, като 

липсваше добра координация и комуникация на институционално 

ниво. Изпълнението на програмите от общините беше изключително 

трудно и в повечето места частично.“ 

Оценката макар и обща за страната, е негативна. И важен 

фактор за нея се оказа трайно заниженото внимание и липса на 

приоритетност към проблема, недооценената необходимост да 

се съдейства на местната власт от страна на  държавната.  

Същата тази оценка бе в основата на Мотивите към 

проекта на Закон за изменение на Закона за защита на 
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животните през 2015 г.  В резултат на това ЗЗЖ бе изменен /ДВ, 

бр.34 от 2016 г./, а с Решение № 136 от 14.03.2019 г. Министерски 

съвет прие Национална Програма за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Република 

България. 

Националната Програма е разработена в сътрудничество 

между Министерството на земеделието, храните и горите, 

Българската агенция по безопасност на храните, Националното 

сдружение на общините в Република България, Българският 

ветеринарен съюз, както и много на брой неправителствени 

организации за защита на животните. Заложени са различни 

нива на ръководство, контрол и координация по изпълнението 

й. 

В Националната Програма са разписани следните основни 

мерки, които следва да бъдат приложени : 

- Мерки за овладяване и контрол на популацията на 
безстопанствените кучета чрез кастрация. 

- Мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти 
за безстопанствени кучета. 

- Мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, 
пазарите за животни, зоомагазините и собствениците на 
кучета, отглеждани като компаньони. 
 

Основен ангажимент на местната власт е съответния 

общински съвет да приеме програма за изпълнение на 

Националната програма и план за действие, които да отговарят 

на изискванията на наредба по чл.40, ал.2 от Закона за защита на 

животните. Кметовете на общини са задължени да организират 

изпълнението на тези планове и програми, и ежегодно да 

отчитат извършеното до Българската агенция по безопасност на 

храните. 

Съгласно § 10, ал.3 от Преходни и заключителни 

разпоредби към Закона за защита на животните, в 6-месечен 

срок от приемането на Националната програма за овладяване 
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популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България, общинските съвети приемат програмите и 

плановете по чл.40, ал.3 от ЗЗЖ. 

В чл.40, ал.2 от ЗЗЖ е разписано също така, че всяка 

общинска програма следва да отговаря на изискванията на 

Наредба на МЗХГ за прилагане на Националната Програма и за 

процедурите по нейното изпълнение, механизма на 

финансиране и отчетност. Към момента на разработване на 

настоящата Програма, Наредбата на МЗХГ все още не е 

разработена и приета. Екипът, разработващ Програмата счита, 

че това обстоятелство не би следвало да е основание за отлагане 

или забавяне изготвянето на общинските програми.  

На по-късен етап, когато бъде разработена и влезе в сила 

Наредбата по чл.40, ал.2 от ЗЗЖ, настоящата Програма може да 

бъде приведена в съответствие, в случай че бъде установена 

такава необходимост. 

Предвид изложеното до тук, настоящата Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Калояново се разработва за срок до 

приемане на нова програма. Ще следва принципите и насоките, 

заложени в Националната Програма и Закона за защита на 

животните. Ще прилага дейности, които покриват мерките за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета, заложени 

в Националната Програма. 
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IV. ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА – МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА 

ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА ЧРЕЗ 

КАСТРАЦИЯ. 

В тази група мерки следва да се опишат подробно 

дейностите по залавяне на безстопанствените кучета, 

ветеринарната им обработка в т.ч. кастриране, връщане по 

местата на залавяне и/или задомяване от приют.  

С Националната програма се въвежда изискването за 

масова кастрация, при която трябва да се кастрира такъв брой 

животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 

50 % кастрирани животни от общата популация на 

безстопанствените кучета в рамките на първите 12 месеца от 

изпълнението на Програмата и поддържане на ниво над 70% за 

следващите години от изпълнението й. За да може да се отчете 

постигането на този цифров индикатор е необходимо преди 

всичко, още в самото начало на изпълнение на настоящата 

програма да се извърши преброяване на популацията на 

безстопанствените кучета. На база отчетената цифра и нейното 

ежегодно/периодично актуализиране, ще може да се направи 

точна оценка за ефективността от приложените дейности на 

територията на община Калояново. Този последващ 

мониторинг е важен и за в случаите, когато следва да се 

предприемат коригиращи действия от първоначално 

разписаните в програмата, да се мотивират управленски 

решения, да се оптимизират разходените ресурси. 
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1. Преброяване на популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община Калояново /15 
населени места/ - първоначално/базово и последващи. 

 
Първоначалното/базово преброяване следва да се извърши 

след приемане на настоящата програма от Общински съвет-
Калояново, в рамките на 2019 година /в периода септември – 
ноември/. 

Съгласно Националната програма,  преброяване трябва да 
се извършва на всеки две години, масово, едновременно на 
територията на всички общини в страната, като започва с 
уведомление от министъра на земеделието, храните и горите, в 
което е заложен срок. Разписаният в Националната програма 
препоръчителен период за извършване на преброяването е 
септември – ноември или март – юни.  

Фактическото преброяване трябва да се извърши съгласно 
т.7 от Националната програма. В преброяването не могат да се 
включват участниците в дейностите по Програмата, 
извършващи кастрация и обработка на кучетата.   

 

2. Улов и обработка на безстопанствени кучета на 

територията на Община Калояново. 

Съгласно Националната програма, залавянето на 

безстопанствените кучета е допуснато да се осъществява от 

екипи за залавяне на безстопанствените кучета и от доброволци. 

Всяка община трябва да осигури необходимия брой екипи за 

залавяне, а при необходимост, може да бъдат използвани екипи 

от съседна община. Членовете на екипите трябва да са 

преминали курс по защита и хуманно отношение към 

животните като се ръководят и контролират от ветеринарен 

лекар.  

Изискването залавянето на безстопанствени животни да се 

извършва от лица със специфична квалификация, 

инструктирани, ръководени и контролирани от ветеринарен 

лекар, е категорично заложено в чл.42 от Закона за защита на 

животните. Това на практика означава, че доброволците за улов 

на безстопанствени кучета трябва задължително да са отделни 
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физически лица с ветеринарно образование или лица в 

сформирани групи към организация за защита на животните 

или други юридически лица, които да могат да отговорят на 

изискването на чл.42 от ЗЗЖ. 

Предвид факта, че Община Калояново не разполага със 

собствени подходящи, лицензирани транспортни средства и 

обучени, специализирани екипи с нужната квалификация, 

както и собствена ветеринарна амбулатория, е необходимо да се 

ангажират външни изпълнители за дейностите по улов и 

обработка на безстопанствените кучета.  

Конкретни стъпки от страна на общинската 

администрация, които препоръчва екипа, разработващ 

програмата, са следните: 

2.1. По реда на Закона за обществените поръчки, се 

обявява поръчка за избор на изпълнител за услугата 

„Улов на безстопанствени кучета от територията на 

община Калояново, транспортирането им до място за 

ветеринарната им обработка, връщането на кучетата 

по местата на залавянето им след постоперативен 

период“ 

2.2. По реда на Закона за обществените поръчки, се 

обявява поръчка за избор на изпълнител за услугата 

„Ветеринарномедицинска обработка на 

безстопанствени кучета от територията на община 

Калояново – обезпаразитяване, ваксинация, 

кастрация, маркиране, стационар за постоперативен 

период. Изготвяне и предоставяне на общината на 

необходимата отчетна документация – електронно 

и/или на хартия“. 

2.3. След избора на екип/екипи за улов и 

изпълнител/изпълнители на ветеринарните 

манипулации - изготвяне на годишен график за улов, 

транспортиране и връщане на безстопанствените 

кучета. Графикът да се изготвя от служител по 
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направление „екология“, да се съгласува с подписи от 

страна на изпълнителите по улов и обработка на 

животните. Графикът се утвърждава от кмета на 

общината. При обективна необходимост от промяна 

в графика, същият се актуализира и отново се 

утвърждава от кмета на общината. 

2.4. За всяка една от дейностите – улов, транспорт към 

амбулатория, транспорт от амбулатория, предаване 

за обработка, приемане на обработените животни от 

амбулатория, транспорт към приют, предаване в 

приют, връщане на реален собственик и пр. се 

изготвят типови бланки /образци/. Пакетът типови 

бланки се утвърждава от кмета на общината. 

2.5. При приема на заловените кучета във ветеринарната 

амбулатория, животните се проверяват за 

идентификация чрез поставен микрочип. При липса 

на идентификация, кучето се подлага на 

предвидените по закон и договорените с общината 

манипулации. При наличие на идентификация за 

собственост, Управителят на амбулаторията 

предприема действия по уведомяване на собственика 

на кучето, както и общината - за установяване на 

нарушение и съставяне на АУАН.  Кучето се задържа 

в стационар за 7-дневен срок от уведомяването. В 

случай, че в посочения 7-дневен срок собственикът се 

яви за животното, той /собственикът/ вместо 

общината заплаща на амбулаторията направените по 

залавянето и престоя разходи. В случай, че 

собственикът не се яви за животното в посочения 7-

дневен срок, общинската администрация трябва да 

има готовност да предостави кучето на нов 

собственик по реда на чл.47, ал.2 от ЗЗЖ или да го 

настани в приют на организации за защита на 

животните /чл.53, ал.2 от ЗЗЖ/. 
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Избраният изпълнител за ветеринарните дейности, 

извършва възложеното му, съгласно законовите разпоредби и 

разписаното в т.8.1., букви “г“, „д“, „е“ и „ж“ от Националната 

програма. 

По данни от администрацията на Община Калояново, 

става ясно че за последните 5 /пет/ години – от 2015 до 2019 г. : 

- не са извършвани улов и обработка на 

безстопанствени кучета,  

- има постъпили само 2 /две/ жалби по отношение 

безстопанствени кучета съответно през 2017 и 

2019 г.,   

- няма регистрирани случаи на нападнати и 

пострадали от ухапвания от бездомни или 

домашни кучета. 

На практика това дава основание да се предположи, че 

броят на уловени и обработени  безстопанствени кучета ще бъде 

незначителен. От това обаче не следва задължителния извод, че 

община Калояново не трябва да осигури избор на екипи за улов 

и обработка на животните. Напротив, препоръките са за 

провеждане на избор за екипи, и ползване на услугите „улов“ и 

„ветеринарна обработка“ – при необходимост, т.е. – при 

установено наличие на бездомни, некастрирани 

безстопанствени кучета.  

Наличието на такива животни ще се установява в резултат 

на плановите теренни преброявания, които трябва да се 

извършват съгласно Националната програма, а така също и в 

резултат на текущи преки наблюдения от страна на общината и 

сигнали от жителите на населените места в община Калояново.  
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V. ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 8.2 ОТ НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА – МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО 

НА РЕГИОНАЛНИ ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ 

КУЧЕТА. 

Регионален приют за безстопанствени кучета е понятие, 

което се въвежда с изменението на Закона за защита на 

животните /ДВ, бр.34 от 2016 г./в новия чл.40а. По-късно, в 

Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета е пояснено, че това е приют, който 

обслужва територията на две или повече съседни общини.  

Основната функция на Регионалния приют е да се 

осигури поетапно настаняване за хуманно отглеждане и 

намиране на постоянен дом на обработените кучета. Важната 

особеност при тези приюти е, че в тях всъщност ще се изтеглят 

върнатите преди това на улицата обработени безстопанствени 

кучета. Това изтегляне и настаняване в Регионален приют не се 

предвижда да стане веднага, а едва след като бъде доказано и 

обявено блокиране на раждаемостта на територията на цялата 

страна по смисъла на чл. 55 във връзка с § 1, т. 1 от 

Допълнителните разпоредби на ЗЗЖ. Блокиране на 

раждаемостта според ЗЗЖ е спиране възпроизводството на 

популацията на безстопанствените кучета и регистрация на 

домашните кучета. 

На практика това означава следното : 

- В Регионалния приют кучетата се настаняват по 

програми за намиране на осиновители и/или за 

доживотно отглеждане. 
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- Кучетата от Регионалните приюти не се връщат 

на улицата. 

- За да започне изтеглянето на уличните кучета в 

Регионални приюти, трябва да се кастрират 

всички бездомни кучета и да се регистрират 

всички домашни кучета. 

Различните варианти/алтернативи за изграждането и 

стопанисването на Регионален приют са подробно описани в 

т.8.2 от Националната програма. Обектът следва да се изгради 

съобразно изискванията на глава IV, раздел I на „Наредба № 41 

от 2008 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, 

развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, 

към пансиони и приюти за животни“ и Наредбата по чл.40, ал.2 

от ЗЗЖ. 

Националната програма предвижда и различни варианти 

на подпомагане изграждането на Регионални приюти 

(предоставяне на държавен/общински терен и/или сграда; 

предоставяне на целеви трансфери; национални механизми за 

финансиране и подкрепа; включване на мерки за 

кандидатстване по европейските фондове; включване в проекти, 

финансирани от ЕК и по международни програми и проекти; 

изработване на типов проект за изграждане на Регионален 

приют). 

Изборът на Община Калояново да инициира или да се 

включи в изграждане и стопанисване на Регионален приют, 

следва да се направи въз основа на задълбочен анализ. Този 

анализ трябва да стъпи на последователни във времето реални 

действия по : 

- Преброяване на безстопанствените кучета 

(ежегодно или през една година); 

- Административна регистрация на всички 

домашни кучета – създаване на база с данни за 

декларираните домашни кучета и платилите 

„такса за притежаване на куче“ по реда Закона за 

местни данъци и такси; 

- Привличане и работа с доброволци; 
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- Намиране на осиновители за бездомните кучета. 

От разписаното в Националната програма, следва извода, 

че работата на Регионалните приюти не може да стартира по-

рано от три години, считано от стартиране работата по 

програмите на общините. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 8.3 ОТ НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА – МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ 

РАЗВЪДНИЦИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ НА КУЧЕТА, ПАЗАРИТЕ ЗА 

ЖИВОТНИ, ЗООМАГАЗИНИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА 

КУЧЕТА, ОТГЛЕЖДАНИ КАТО КОМПАНЬОНИ. 

Неоспорим факт са щетите върху икономиката, 

причинени от нелегалната дейност по внос и размножаване на 

кучета, нерегламентираната търговия с животните, 

безконтролното функциониране на пазарите за животни и 

някои дейности, осъществявани в зоомагазините. Особено 

тревожен обаче е фактът, че тези дейности крият сериозен риск 

за здравето на хората и самите животни. 

За съжаление, голяма част от животните, станали обект на 

подобна нелегална и неконтролирана  дейност, не оправдават 

очакванията на новите собственици, в резултат на което биват 

изоставени на улицата, където поради липса на идентификация 

се приемат за безстопанствени. По този начин уличната 

популация се увеличава, а вероятността да бъде открит и 

санкциониран виновния за изоставеното животно – остава 

нулева. 
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Всяка една от по-горе изброените дейности се контролира 

от органите на Българската агенция по безопасност на храните - 

чл. 59, ал. 1 от ЗЗЖ и чл. 7, ал. 1 от ЗВД. 

Това, с което местната власт може да съдейства за 

ограничаването на подобни нерегламентирани дейности е 

провеждане на мероприятия, които са по-скоро с превантивен 

характер : 

- Информационни и образователни кампании, 

чрез които да се популяризират законовите 

разпоредби, отнасящи се до търговията и 

размножаването на животните; социалните и 

здравните рискове от тези дейности; да се 

популяризират основните ветеринарно-

медицински грижи, които трябва да се положат 

за животното и пр. 

- Общината да поддържа информация за обектите 

на своя територия, в които се извършват тези 

дейности – списък/регистър на пазарите за 

животни, на развъдниците за кучета, 

зоомагазините. Да изисква и инициира 

извършването на периодични проверки в тези 

обекти от страна на компетентните органи. 

По информация от общинската администрация, актуална 

към средата на м.август 2019 г., на територията на Община 

Калояново няма официално регистрирани развъдници за 

кучета, пазари за животни и зоомагазини.  

Това до известна степен облекчава дейността на общината 

в началото на изпълнение на програмата, но в никакъв случай 

не отпада ангажимента, по отношение извършването на 

проверки за нерегламентирана дейност на подобни обекти. 
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VII. РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

На местно ниво, ръководството по изпълнение на 

Националната, респективно на местната общинска програма се 
осъществява от Кмета на Община Калояново. 

Координацията се осъществява чрез взаимодействието 

между общинската администрация, Областна дирекция по 

безопасност на храните-Пловдив, Български ветеринарен съюз – 

Пловдив и организации за защита на животните. 

Контролът по изпълнение на Националната, респективно 

на местната общинска програма се осъществява от министъра 

на земеделието, храните и горите чрез Българската агенция по 

безопасност на храните. 

В Националната програма се предвижда създаването и на 

постоянен Консултативен орган към Министъра на ЗГХ - 

Консултативен съвет /КС/ в областта на овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България. Предвижда се КС да подпомага 

осъществяването на държавната политика, свързана с 

прилагането и изпълнението на Националната програма, да 

участва в обсъждането и изготвянето на законови и подзаконови 

нормативни актове, да съдейства на органите на местното 

самоуправление при изпълнението на Националната програма 

и общинските програми. КС ще анализира ефективността от 

прилагането на Националната и на общинските програми и 

планове за действие, ще дава предложения за корективни мерки 

и коригиращи действия и пр.  

Особено важни за общините са две основни функции, 
които Националната програма е предвидила за КС : 

- КС е органът, който  ще разработва процедури във 

връзка с изпълнението на дейностите по 

Националната програма. 

- КС е органът, който ще изготви становището за 

постигнато блокиране на раждаемостта и поетапно 

настаняване на безстопанствените кучета в приюти. 
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VIII. МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, ОТЧЕТНОСТ И 

ИНФОРМИРАНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

С оглед постигането на ефективност и ефикасност от 

изпълнението на Програмата, следва да се оцени нейното 
изпълнение. 

За да може да бъде оценено изпълнението на Програмата и 

Планът за действие към нея, е необходимо да се осъществява 

методично и непрекъснато във времето проследяване 

/мониторинг/ нивата на индикаторите за изпълнение на 

програмата, заложени в нея. 

Индикаторите, по които ще се осъществява мониторинга 

са заложени в Националната програма и са задължителни : 
1. Брой на безстопанствени кучета:  

заловени; маркирани; кастрирани; ваксинирани; 

обезпаразитени; настанени в приюти; върнати по места 

(под надзор на лица, организации за защита на животните 

или община); осиновени; евтаназирани; умрели. 

 
2. Брой на домашни кучета: 

регистрирани; кастрирани.  

3. Брой извършени проверки, както и: 

подадени сигнали, молби и жалби; констатирани нарушения; 

дадени предписания; съставени актове за установяване на 

административни нарушения и наказателни постановления 

 

Наблюдението и оценката са важни елементи от 

изпълнението на програмата, защото дават възможност да се 

анализират постигнатите резултати, възможностите за тяхното 

подобряване, както и предприемане на коригиращи действия.  

В процеса по наблюдение, Националната програма 

допуска участието на организации за защита на животните, 

физически и юридически лица, при спазване принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност. Един от основните 

механизми за постигане на това е добрата отчетност и 

информирането на обществеността.  

В чл.40, ал.4 от ЗЗЖ е регламентирано задължението на 

Кметовете на общини, ежегодно до 1 март да внасят отчет за 



ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 
КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

 

 

20 

изпълнението на Програмата до Изпълнителния директор на 

Българската агенция по безопасност на храните, чрез 

съответната Областна дирекция по безопасност на храните. В 

Националната програма се допълва, че отчетът следва  да 

включва информация за изпълнението на целите и задачите, 
очакваните резултати, мерките за финансиране, анализ на 

постигната ефективност и може да съдържа препоръки за 

подобряване изпълнението на програмата. 

На база получените отчети по изпълнение на общинските 

програми в страната, до 1 април от БАБХ се изготвя и представя 

на Министъра на ЗХГ отчет за изпълнение на общинските 

програми. Той от своя страна до 30 април следва да внесе за 

приемане в Министерски съвет отчет за изпълнението на 

Националната програма. 

В срок от 14 дни от приемането на настоящата програма и 

планът за действие към нея, както и при всяко тяхно изменение 

и допълнение, същите се публикуват на официалната интернет 
страница на Община Калояново. Това изискване е заложено в 

Националната програма.  

Ежегодните отчети по чл.40, ал.4 от ЗЗЖ, също следва да се 

публикуват на интернет страницата на общината. Срокът, 

който препоръчваме да се заложи в Плана за действие към 

настоящата програма е до 15 март на календарната година, 

следваща годината за която е отчета. 

 

 

IХ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

На база очакваните резултати, заложени в Националната 
програма, Община Калояново може да формира две групи с по-

конкретно очертани и измерими резултати/подобрения : 

1. Качествени подобрения 

1.1. Създадена система за контрол върху домашните кучета и 

тяхното отглеждане. Контролът върху административното 

деклариране /административна регистрация/на домашни 

кучета и събираемостта на "такса за притежаване на куче ” 

ще спомогнат за трайното решаване на проблема и 

овладяване на притока на нежелани животни от дома към 

улицата; 
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БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ДОМАШНИ 
КУЧЕТА В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА 

ПЕРИОДА 2015-2019 Г. 

 

Графика 1 

 

На Графика 1 е показан броят на регистрираните 

домашни кучета на територията на цялата община. 

Очевидно е, че изнесените официални данни не 

съответстват на действителния брой домашни кучета, 

които се отглеждат на територията на 15-те населени 

места в рамките на Община Калояново.  

Работата на администрацията в тази посока /контрол 

върху регистрацията на домашните кучета/ не изисква 

влагането на големи усилия и ресурси, но за сметка на 

това ще генерира висока нагледна резултатност. 

 

1.2. Блокиране  раждаемостта на безстопанствените кучета. 

Изтегляне на безстопанствените кучета в приюти или при 

осиновители и създаване на безопасна селищна среда 

свободна от безстопанствени кучета. 

 

1.3. Липса на регистрирани случаи на заболявания, пренасяни от 

безстопанствените кучета; 
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1.4. Средствата от „такса за притежаване на куче“ се инвестират в 

дейности и мероприятия, свързани с овладяване 

популацията на безстопанствените кучета. Всяко едно от 

мероприятията, заложени в Плана за действие към 

Програмата може да бъде финансирано със събраните 

целеви средства. В резултат ще има подобрена селищна 

среда /нови информационни табели, специализирани 

кучешки площадки или алеи; кампании за подпомагане 

обезпаразитяване/кастриране/идентифициране на 

домашни кучета; информационни и образователни 

кампании и пр./. 

Графика 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към момента на разработване на програмата, данните 

предоставени от Община Калояново за събраните суми от 

заплащане на т.нар. „такса куче“, налагат извода, че тези 

суми са недостатъчни, за  да покрият изцяло ежегодните 

дейности, които следва да се изпълняват по Плана за 

действие. Необходимо е да се предвиди допълнителен 

финансов ресурс в бюджета на общината и/или да бъдат 

търсени външни източници за финансиране, в т.ч. 

дарители и безвъзмездна дейност на доброволци и 

неправителствени организации. 
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1.5. Увеличаване на информираността, отговорността и 

активността на гражданите при отглеждане на домашни 

кучета. 

 

2. Количествени промени 

 
2.1. Деклариране на всички домашни кучета, отглеждани на 

територията на Община Калояново, по реда на чл.117 от 
ЗМДТ.  

2.2. Максимална успеваемост при събиране на ежегодната 
такса по чл.116 от ЗМДТ. Създаване и поддържане на 
активна база с данни за контрол върху заплащането на 
„такса за притежаване на куче“. 

2.3. Постепенно увеличаване броя на кастрираните домашни 
кучета.  

2.4. Липса на инциденти и жалби, свързани с безстопанствени 
и/или домашни кучета. 

 

 
Х. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОГРАМАТА. 
 

В Националната програма са описани само източниците и 
възможностите за финансиране за изграждането на Регионални 
приюти. За останалите задължителни и препоръчителни 
дейности и мероприятия не са изрично заложени /т.е. 
гарантирани/ външни източници за финансиране на 
общините.  

В тази връзка Община Калояново следва да финансира 
предвидените в Плана за действие мероприятия по един или 
няколко от следните начини : 

 

1. От събраните средства от "такса за притежаване на 
куче"; 

2. От бюджета на общината; 

3. От дарения на граждани, фирми и неправителствени 
организации; 

4. При осъществяване на публично – частно партньорство; 

5. Външно финансиране по оперативни програми, 
европейски фондове и пр. 
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 Под ръководството на Кмета на Община Калояново, 
изпълнението на настоящата Програма ще се реализира основно 
чрез взаимодействието на следните общински звена и външни 
институции : 

1. Служители и специалисти от общината и кметствата – 
кметски наместници, еколози, връзки с обществеността, 
образование и пр.; 

2. При външно договаряне за улов и обработка на кучета - 
външни за общината структури, екипи, ветеринарни 
лекари; 

3. Членове на организации за защита на животните; 
4. Частно практикуващи ветеринарни лекари на територията 

на Община Калояново. 
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 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА   БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 
КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – 2019 Г. 

 
 

№ Действия 
Отговорни/ 

Изпълнители 
Срок Очакван резултат 

 
Индикативни  

разходи 

 
 

 

ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА – МЕРКИ ЗА 

ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 

КУЧЕТА ЧРЕЗ КАСТРАЦИЯ. 

 

 

1. 

Базово преброяване популацията на 
безстопанствените кучета на 
територията на Община Калояново 
/15 населени места/  

Съгласно т.7.2. 
от Национална 
програма  

М.септември-
ноември 2019 
г.  

Необходима базова информация за 
състоянието на популацията от 
безстопанствени кучета, въз основа 
на която ще се извършват 
мониторинг и оценка за 
ефективността от изпълнението на 
програмата. 

 
2000 лв. 
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2. 

Последващо преброяване на 
популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община 
Калояново /15 населени места/  

Съгласно т.7.2. 
от Национална 
програма 

През 1 година 
от базовото 
преброяване 

Възможност за точна преценка 
промяната в популацията на 
безстопанствените кучета като 
критерий за успеваемост на 
мерките по програмата. 

 
2000 лв. 

3. 

Избор на изпълнител за услугата 

„Улов на безстопанствени кучета от 

територията на община Калояново, 

транспортирането им до място за 

ветеринарната им обработка, 

връщането на кучетата по местата 

на залавянето им след 

постоперативен период“ 

Община 
Калояново 

2019-2020 Постепенно намаляване 

популацията на 

безстопанствените кучета. 
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4. 

Избор на изпълнител за услугата 

„Ветеринарномедицинска 

обработка на безстопанствени 

кучета от територията на община 

Калояново – обезпаразитяване, 

ваксинация, кастрация, маркиране, 

стационар за постоперативен 

период. Изготвяне и предоставяне 

на общината на необходимата 

отчетна документация – електронно 

и/или на хартия“. 

Община 
Калояново 

2019-2020 Постепенно намаляване 

популацията на 

безстопанствените кучета. 

Намаляване риска от 

разпространение на опасни 

инфекции и болести 

 

 

5. 

Осигуряване/закупуване на ушни 

марки за обработените кучета. 

Община 
Калояново 

2019-2020 Повишаване ефективността в 

работата на специализирания екип 

при въвеждане на последващи 

манипулации с животните. 
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6. 

Изготвяне на годишен график за 

улов, транспортиране и връщане на 

безстопанствените кучета. 

Съгласуване с подписи на 

изпълнителите по улов и обработка 

на животните. Утвърждава се от 

кмета на общината. 

Община 
Калояново 

След избор на 
изпълнители 
за улов и 
обработка на 
животните. 

  

7. 

Изготвяне на пакет типови бланки 

/образци/за всяка една от 

дейностите – улов, транспорт към 

амбулатория, транспорт от 

амбулатория, предаване за 

обработка, приемане на 

обработените животни от 

амбулатория, транспорт към приют, 

предаване в приют, връщане на 

реален собственик и пр.  

Община 
Калояново 

След избор на 
изпълнители 
за улов и 
обработка на 
животните. 
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8. 

Поддържане на актуална  местна 
нормативна уредба 
регламентираща реда и условията 
за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета. 
  

Община 
Калояново 

Постоянен/п
ри 
необходимост 
от 
актуализация 

Навременно адаптиране на 
местната нормативна уредба 
към промените в националното 
законодателство. 

 

9. 

Поддържане на Регистър на 

обработените безстопанствени кучета 

Община 
Калояново 

Постоянен Нормативно задължение на кмета 

на общината – чл.54 от ЗЗЖ.  

Актуална информация за броя,  

статуса  и местообитанието на 

безстопанствените кучета.  

 

10. 

Поддържане чистотата на 
околната  среда в населените места 
и обезопасяване на постройки и 
огради. Почистване на 
нерегламентирани сметища и 
недопускане формирането на 
такива. 
 

Община 
Калояново 

Постоянен Елиминиране на условията, 

подходящи за съществуването на 

безстопанствени кучета 

(хранителни остатъци, подслон и 

укрития). 
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11. 

Редовно осъществяване на ДДД-

обработки на площите публична 

общинска собственост. 

Община 
Калояново 

Постоянен Предотвратяване 

разпространението на опасни за 

здравето на човека болести и 

инфекции. 

 

12. 

Допълнителна дейност : 
Иницииране/провеждане на кампании 
по обезпаразитяване, кастрация и пр.  

Община 
Калояново, 
съвместно с 
практикуващи 
ветеринарни 
лекари, 
Организации за 
защита на 
животните 
/ОЗЖ/ и 
доброволци. 

 Масово извършваните 
мероприятия по кастрация на 
безстопанствени кучета, допринася 
за по-бързото и сигурно овладяване 
на популацията на уличните 
кучета на дадена територия,  
недопускане на други, 
необработени кучета в ареала. 

 

13. 

Допълнителна дейност : 
Иницииране/провеждане на 
информационни и разяснителни 
кампании, относно рисковете и 
предпазването от зоонози, ползата от 
мерките по програмата. 

Община 
Калояново, 
съвместно с 
практикуващи 
ветеринарни 
лекари, 
епидемиолози, 
ОЗЖ и 
доброволци. 

 Повишаване информираността 
на населението. 
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14. 

Допълнителна дейност : 
Иницииране/провеждане на 
образователни кампании сред 
подрастващи и ученици, относно 
причините за наличието на 
безстопанствени кучета, правилното 
отношение към тях и ролята на всеки в 
предотвратяване появата на бездомни 
кучета. 

Община 
Калояново, 
съвместно с 
практикуващи 
ветеринарни 
лекари, ОЗЖ и 
доброволци, 
читалища, 
училища. 

 Повишаване интереса на децата 

към животните, формиране на 

отговорност към животните и 

обществото. 

Запознаване на подрастващите с 
хуманното отношение към 
животните. 
 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 8.2 ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА – МЕРКИ ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИ ПРИЮТИ ЗА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА. 

 

 

15. 

Становище/преценка за участие в 
изграждане и стопанисване на Регионален 
приют за безстопанствени кучета 

Община 
Калояново 
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ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 8.3 ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА – МЕРКИ ЗА 

КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗВЪДНИЦИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ НА КУЧЕТА, ПАЗАРИТЕ ЗА 

ЖИВОТНИ, ЗООМАГАЗИНИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА, ОТГЛЕЖДАНИ 

КАТО КОМПАНЬОНИ. 

 

 

16. 

Поддържане на актуална  местна 
нормативна уредба 
регламентираща реда и условията 
за отглеждане на домашни кучета, 
за осъществяване на развъдна 
дейност, функциониране на пазари 
за животни. 

Община 
Калояново 

Постоянен/п
ри 
необходимост 

Навременно адаптиране на 
местната нормативна уредба 
към промените в националното 
законодателство. 

 

17. 

Въвеждане на регистър на 
домашните кучета и създаване на 
база с данни за собствениците и 
домашните кучета. 

Община 
Калояново 

2019 г. – 
присъединява
не към 
Национална 
платформа – 
регистър на 
домашните 
кучета  

Подобряване обслужването на 
собственици на домашни кучета 
при административната 
регистрация на животните. 
Повишаване събираемостта от 
таксата за притежаване на 
домашно куче.  

500 лв. – 
годишен 
абонамент към 
Национален 
електронен 
регистър на 
домашните 
кучета. 
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18. 

Обособяване на алеи/площадки за 
свободно разхождане на домашни 
кучета и тяхното оборудване. 

Община 
Калояново 

При 
необходимост 
от такива 
места за 
свободно 
разхождане 
на кучета  

Изпълнение на нормативно 
изискване към кметовете на 
общини да осигурят маркирани 
и обособени обществени места 
за разхождане на домашни 
кучета.  
Осигуряване на добри условия 
за свободно разхождане на 
домашните кучета, без с това да 
се нарушава спокойствието и 
комфорта на останалите 
граждани. 
 

10 000 лв. 
/възможност за 
външно 
финансиране 
по ПУДООС 
към МОСВ/ 

19. 

Организиране и провеждане на 
акции/проекти/кампании по 
кастрация, чипиране, 
обезпаразитяване и пр. на домашни 
кучета. 

Община 
Калояново със 
съдействието 
на 
практикуващи 
ветеринарни 
лекари и ОЗЖ 

Ежегодно  Стимулиране собствениците на 
домашни кучета да ограничат 
раждаемостта на своите животни 
и създаване на нежелано 
потомство. 

Общински 
бюджет – от 
такса 
куче/дарения/ 
 

20. Информационни и образователни 

кампании. 

Община 
Калояново със 
съдействието на 
практикуващи 

Ежегодно Популяризиране законовите 
разпоредби, отнасящи се до 
търговията и размножаването 
на животните; социалните и 
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№ Действия 
Отговорни/ 

Изпълнители 
Срок Очакван резултат 

 
Индикативни  

разходи 

ветеринарни 
лекари и ОЗЖ 

здравните рисковете от тези 
дейности;  
Популяризиране основните 
ветеринарно-медицински 
грижи, които трябва да се 
положат за животното и пр. 

21. Създаване и поддържане на 

информация за обектите на 

територията на общината, в които 

се извършват тези дейности – 

списък/регистър на пазарите за 

животни, на развъдниците за 

кучета, зоомагазините. Периодични 

проверки в тези обекти от страна на 

компетентните органи. 

 

Община 
Калояново, 
съвместно с 
ОДБХ 
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№ Действия 
Отговорни/ 

Изпълнители 
Срок Очакван резултат 

 
Индикативни  

разходи 

22. Издаване и разпространение на 

листовки/брошури за разясняване 

ползите и необходимостта от 

извършване на кастрация на 

домашните кучета, чипиране, 

обезпаразитяване, ваксинация и пр. 
 

Община 

Калояново/ОЗЖ 

Ежегодно  Запознаване на 
заинтересованите с 
биологичните особености и 
нуждите на кучето, с ползите 
от извършване на 
манипулациите кастрация, 
обезпаразитяване и ваксинация 
на кучето и пр. 

Общински 
бюджет/даре
ния 
 

 
 

 


