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Проект  

на Програма за овладяване на популацията на  

безстопанствените кучета на територията на Община Първомай  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 Предлагам  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ на община Първомай 

МОТИВИ и ПРОЕКТ на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

животни на територията на община Първомай за периода.  

С цел запознаване с проекта на Общинската програма за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на община Първомай, същата е достъпна 

на сайта на Община Първомай - https://www.parvomai.bg/.  

Проектът се предоставя за обществено обсъждане за 30-дневен срок, считано от 

25.02.2022г., като се дава възможност на заинтересованите лица да представят своите 

мотивирани мнения, предложения и становища на официалния имейл на Община 

Първомай - obaparv@parvomai.bg или в деловодството на Община Първомай, 

гр.Първомай, ул.„Братя Миладинови - юг” № 50. 

 

 

МОТИВИ 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПЪРВОМАЙ  

 

1. Причини, които налагат приемането на програмата 

 Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за обществото и има много 

измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични. Популацията на 

безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и 

домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за 

населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, 

нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, 

замърсяване на околната среда. Безстопанствените кучета създават дискомфорт, 

провокиран от шума  и предизвикват страх сред гражданите. 

Овладяването на популацията на безстопанствените кучета е научно 

обосновано регулиране, което позволява осъществяване на контрол и намаляване на 

броя им до минимум. 

 Съгласно чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ „Общинските 

съвети приемат програма за изпълнение на националната програма /за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България/ 

и план за действие на съответната община, които отговарят на изискванията на 

наредбата по ал.2.”, Националната програма е приета с РМС № 136 от 14.03.2019 г. 

на Министерския съвет. Съгласно действащото законодателство (ЗЗЖ), Общинският 
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съвет приема програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, 

която съдържа план за действие и предвижда средства за изпълнението му. 

 Към настоящия момент Общинската програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Първомай е от 2012 г. и това 

налага приемане на нова актуална и съответстваща с нормативните изисквания 

програма, която да е с период на действие до постигане на заложените цели или до 

промени в Националната програма и/или законови промени. 

2. Цели, които се поставят при изпълнение на програмата 

 Основната цел на програмата е установяване на дългосрочни и ефективни 

мерки, които ще доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета 

на територията на общината чрез:  

 а) прилагане на механизми за ефективен контрол и намаляване на популацията 

на безстопанствените кучета;  

 б) прилагане на механизми за ефективен контрол на отглеждането на кучета - 

повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и на отговорността на 

собствениците за изпълнение на задълженията им по чл.172-173, 175 и чл.174 от Закона 

за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД) – представяне на кучето на регистриран 

ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във 

ветеринарно-медицинско заведение за извършване на първоначална идентификация 

чрез поставяне на микрочип (транспондер), маркировка  с траен знак, регистриране в 

системата на БЛС и издаване на идентификационен документ-паспорт (регистрацията 

на домашните кучета в дългосрочен план е мярка срещу изоставянето им и вливане в 

категорията на безстопанствените кучета); извършване на ежегодна реваксинация;  

 в) осигуряване на здравословна среда на гражданите. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на програмата 

 Съгласно чл. 40б от ЗЗЖ, средствата, необходими за прилагане на 

националната програма и респективно на общинската програма, се осигуряват от 

бюджета на общината /основно/; дарения; международни проекти и програми и др.  

 За изпълнение на годишния план за действие по изпълнение на програмата 

ежегодно ще бъдат планирани средства по бюджета на Община Първомай. Към 

настоящия момент не са предприети стъпки за изграждане на регионален приют за 

безстопанствени кучета – определен като мярка за намаляване на популацията на 

безстопанствени кучета, съгласно националната програма. Община Първомай няма 

финансова възможност да изпълни задълженията си по чл.41, ал.2 от ЗЗЖ, съгласно 

които „органите на местната власт изграждат приюти за безстопанствени животни” и 

ги стопанисват като самостоятелна дейност /общинско предприятие/ и/или възлагат 

стопанисването на неправителствена организация. За изпълнение на общинската 

програма, до изграждане на регионален или общински приют за безстопанствени 

кучета, е предвидено дейностите по програмата да се изпълняват в сътрудничество 

между Общината, юридически лица или неправителствени организации, които 

отговарят на изискванията на ЗЗЖ, ЗВМД за събиране на безстопанствени кучета, 

транспортиране, обработка във ветеринарномедицинска амбулатория /кастриране, 

ваксиниране, обезпаразитяване, поставяне на инжектируем микрочип, издаване на 

паспорт и връщане на кучетата на мястото на залавяне. 

4. Очаквани резултати от прилагането на програмата: 

4.1.Качествени промени 

 Следствие от изпълнение на мерки по програмата и извършваната ежегодна 

ветеринарномедицинска обработка на безстопанствените кучета се очаква да бъдат 



 

  

постигнати следните резултати: 

• постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета; 

• овладяване на притока на нежелани домашни кучета от дома към улицата, следствие 

от извършената регистрация на домашните кучета и стимулиране на кастрацията им 

чрез освобождаване от такса за притежаване на куче; 

• мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета; 

• намаляване на социалното напрежение и повишаване безопасността на гражданите; 

• утвърждаване на европейските критерии за третиране на животните. 

4.2 Количествени подобрения /резултати/: 

• увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета; 

• увеличаване на броя на кастрираните домашни и безстопанствени кучета; 

• повишаване на приходите от таксата за притежание на куче по чл.175 от ЗВмД и 

Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Първомай. 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Предлаганият проект на програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Първомай е изготвен в 

съответствие 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. Програмата е в съответствие с изискванията на 

европейското и българското законодателство в тази област: Закон за защита на 

животните  (ЗЗЖ), Закон за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД), Националната 

програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета, приета с РМС № 136 

от 14.03.2019 г. на Министерския съвет, Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за 

прилагане на Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по 

нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и др. 

 

 

Приложение: 

1.Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Първомай. 

 


