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ДО  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ 

РУЖДИ САЛИМ - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 Относно: Отпускане на средства за подпомагане дейността на Сдружение с 

нестопанска цел „Спасителен център за кучета „Подай лапа” гр.Първомай” 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Общинска администрация - Първомай е постъпила Молба вх.№53-00-35/18.01.2021г. 

от Сдружение с нестопанска цел „Спасителен център за кучета „Подай лапа” гр.Първомай”, 

представлявано от управителя – Виолета Хайдърска за отпускане на сума в размер на 5000лв. 

от бюджета на Община Първомай за подпомагане дейността на Сдружението. Към молбата са 

приложени копие от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Спасителен център за кучета 

„Подай лапа” гр.Първомай” и подробна информация за необходимите финансови средства за 

обгрижването на едно куче за периода от един месец. 

Сдружение с нестопанска цел „Спасителен център за кучета „Подай лапа” 
гр.Първомай” е учредено на 15.10.2020г. от доброволци, които имат за цел предоставяне на 
помощ, защита и подслон на нуждаещите се безстопанствени кучета, както и осигуряване на 
адекватно лечение, отглеждане и намиране на временен или постоянен дом на животните и 
други, с които може да се запознаете, чрез приложеното копие от Устава на сдружението. 

Средствата, чрез които Сдружението постига целите си се изразяват в обгрижване и 
опазване на живота и здравето на безстопанствените животни, чрез извършване на 
съответните задължителни манипулации, обезпаразитяване, ваксинация, кастрации, 
осигуряване на подходящи условия и обслужване след манипулациите, осигуряване на дом, 
намиране на осиновители, осигуряване на терен и изграждане на спасителен център за 
безстопанствени животни на територията на гр.Първомай, като при всички тези дейности се 
съблюдава националното законодателство.  

Дейността на Сдружението се популяризира чрез социалните мрежи, където 
понастоящем има профил, чрез който се информират гражданите за постъпили дарения, за 
животните, които към момента се намират при доброволците и за които се търсят 
осиновители, за вече осиновените животни, информация за ползите от кастрацията на 
домашни и безстопанствени животни и други, свързани с дейността ми. Периодично 
информация се публикува и в средствата за масово осведомяване на местно ниво. 
Сдружението се ползва с подкрепа от обществеността и осъществява контакти и поддържа 
двустранна връзка с други сдружения от страната, които имат същия или сходен предмет на 
дейност и обменя добри практики.  
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От регистрирането си, Сдружението е спасило 28 безстопанствени кучета, като всички 
от тях са преминали през необходимото обазпаразитяване и ваксинация. Седем от тези 
животни вече са осиновени и настанени в новия си дом, за което са подписани договори с 
осиновителите им. За тези, находящи се все още при доброволците на Сдружението се полагат 
ежедневни грижи, изразяващи се в хранене, почистване на мястото, където са настанени и 
специално обгрижване на проблемните животни. От тези животни, 4 вече са кастрирани и 
скоро предстои да се кастрират 1 мъжко и 4 женски кучета. Бебетата, за които се полагат 
грижи са 12 на брой, но недостигнали възраст за извършване на подобна манипулация и тя ще 
се извърши при настъпване на този момент. Прибрано е и едно болно куче, за което се полагат 
специални грижи.   

Видно от повишената бройка на животните, за периода от постъпване на молбата в 
деловодството на Общинска администрация, до настоящия момент, Сдружението е приютило 
още 9 кученца, прибрани от улиците на град Първомай.  

За подобряване на дейността на Сдружението е необходимо довършването на обекта, в 
който към този момент са настанени прибраните кучета, за да може той да бъде регистриран, 
съгласно Закона за защита на животните и другите нормативни актове от националното ни 
законодателство, които уреждат тази материя. За ползването на същия, организацията заплаща 
наем в размер на 300 лв. на месец. В обекта, към момента е изградена ограда, поставени са 
врати, прекарана е и „мръсна” канализация, изцяло с финансови средства от дарения и 
безвъзмезден труд. За в бъдеще предстои изграждането на клетки, поставяне на допълнителни 
вътрешни врати, прекарване на „чиста” вода, оборудване на помещение за ветеринарно-
медицинска помощ, ремонт на част от покрива и други.  

До този момент обгрижването и манипулациите на животните се поемат изцяло от 
членовете на сдружението и получени дарения, предвид обстоятелството, че то е сформирано 
с нестопанска цел и не реализира печалба. При постъпването на ново безстопанствено куче, 
минималните дейности, които са необходими са: кастрация, ваксинация, вътрешно и външно 
обезпаразитяване, храна. При наличие на болест на животното, горните дейности се допълват 
и от медицински прегледи и закупуване на лекарства. В информацията, дадена от сдружението  
за необходимите финансови средства за обгрижването на едно куче за периода от един месец 
не са посочени цените за кастрация и ваксинация, поради причината, че първата манипулация 
се извършва еднократно, а втората на тримесечие. Сумите за тях са: за кастрация на женско 
куче около 80лв.; за кастрация на мъжко куче около 40лв.; за поставяне на ваксина против бяс 
– 5лв; за поставяне първомачални 3 ваксини на малки кученца – общо около 35лв. Посочените 
цени са приблизителни, тъй като манипулациите зависят от възрастта и теглото на животното 
и дали същото има съпътстващи проблеми. Относно средствата за лечение на болните 
животни не може да се даде конкретна стойност, тъй като тя зависи от спецификата на 
заболяването, продължителността на лечението и други. 

Посоченото до тук свидетелства за постигнатите резултати и желанието на 
сдружението за постигане на целите, заложени в Устава, част, от които кореспондират с 
обявената на сайта на Община Първомай и действащата към момента Програма за овладяване 
на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Първомай, сред които 
са: установяване на контрол върху популацията на безстопанствените кучета; намаляването до 
минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни; 
развитие на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета. Методите, чрез 
които постигат целите си, също са сред заложените в посочената Програма, а именно: 
кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, задомяване, популяризиране на ползата 
от кастрация на домашните кучета и други.   

Предвид гореизложеното, се установява, че сдружението подпомага органите на 
местното самоуправление на територията на общината при изпълнението на Националната 
програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, част от която е 
общинската Програма. В Раздел V. Участници в програмата, т.1 Местна власт, т.1.1. от 
Общинската програма гласи: „Общинският съвет приема Програма за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета  и гласува годишен бюджет за изпълнението й, 
съгласно чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните.”.
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В сдружението постъпват дарения от физически и юридически лица (финансови и  
продукти в натура), полагане на безвъзмезден труд и обгрижване на животните от доброволци 
и членове на организацията, но същите не са достатъчни.  

В обобщение на изложеното и предвид дадената законова възможност, предлагам 
Общинския съвет на Община Първомай да гласува отпускане сума в размер на 5000 лв. от 
бюджета на Община Първомай, за подпомагане дейността на Сдружение с нестопанска цел 
„Спасителен център за кучета „Подай лапа” гр.Първомай”, която безспорно и доказано е в 
помощ на местната власт и гражданите на територията общината. 

Предвид гореизложеното, Молба вх.№53-00-35/18.01.2021г. от Сдружение с 

нестопанска цел „Спасителен център за кучета „Подай лапа” гр.Първомай” и дадената 

законова възможност, както и на основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал.1, т.19 и т.23 от Закон за 

местната администрация и местното самоуправление, чл.40б, т.2 от Закона за защита на 

животните и Раздел V, т.1.1 от Програма за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Първомай, предлагам Общинският съвет на Община 

Първомай да приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Отпуска сума в размер на 3000 лв. от бюджета на Община Първомай за подпомагане 

дейността на Сдружение с нестопанска цел „Спасителен център за кучета „Подай лапа” 

гр.Първомай”. 

2. Възлага на Кмета на община Първомай да извърши всички последващи действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

Приложения: 

1. Копие на Молба вх.№53-00-35/18.01.2021г. от Сдружение с нестопанска цел 

„Спасителен център за кучета „Подай лапа” гр.Първомай”; 

2. Копие от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Спасителен център за кучета 

„Подай лапа” гр.Първомай”; 

3. Копие от подробна информация за необходимите финансови средства за 

обгрижването на едно куче за периода от един месец.

Мотиви: Настоящото решение се приема, за подпомагане и подобряване на дейността 

на Сдружение с нестопанска цел „Спасителен център за кучета „Подай лапа” гр.Първомай” за 

постигане на резултати по постигане на целите на същото, част, от които кореспондират с 

обявената на сайта на Община Първомай и действащата към момента Програма за овладяване 

на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Първомай и част от 

Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. 

Вносител:  

РУЖДИ САЛИМ 

Заместник-кмет на община Първомай 


