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I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И СРОК ЗА ДЕЙСТВИЕ 

НА ПРОГРАМАТА. 
 

 

Основна ЦЕЛ на Общинската Програма е да се 

овладее популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Марица, чрез прилагане на 

устойчиви, дълготрайни и ефективни мерки, 

съобразени с действащите нормативни уредби, 

съществуващото състояние и специфичните местни 

условия и нужди. 

 

Основни ЗАДАЧИ на Програмата: 

- Мерките за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета, заложени в Националната 

програма, приета с Решение № 136/14.03.2019 г. на 

Министерски съвет, да бъдат развити така, че да се 

обединят усилията на местната власт, съседни 

общини, неправителствените организации, 

ветеринарните специалисти и местните жители в 

една обща посока – хуманно и съвременно решение 

на проблема с бездомните животни. 

- Редуциране броя на уличните кучета до трайното 

намаляване на тяхната популация, последвано от 

окончателното им настаняване в приюти по 
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програми за намиране на собственик или за 

доживотно отглеждане. 

- Установяване на контрол върху популацията на 

безстопанствени и домашни кучета, като се гарантира 

здравето на хората и безопасността на всяко едно от 

населените места в Община Марица. 

- Намаляване до минимум рисковете от 

разпространение на зоонози /заразни заболявания, 

които засягат хора и животни/. 

- Формиране на чувство за отговорност у хората при 

отглеждане на домашен любимец. 

- Повишаване чистотата на околната среда в 

селищата от Община Марица. 

- Организиране и провеждане на образователни, 

информационни, поощрителни кампании. 

 

По своята същност (принципи, цели и задачи) Националната 

програма представлява „инструмент“ и в същото време регулаторен 

механизъм за контролиране на популацията на безстопанствените кучета и 

освобождаването на улиците от тях.  

Аналогично на разписаното в Националната Програма, 

ПРИНЦИПИТЕ, на които се основава настоящата Програма, съответстващи 

на регламентираното в чл. 40а, ал. 1 от Закона за защита на животните, са 

следните: 
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1. Постигане на здравословна среда за гражданите на Община 

Марица и подобряване хуманното отношение към животните. 

2. Управление и намаляване на популацията от безстопанствени 

кучета по ефективен начин чрез масова кастрация. 

 

СРОК на Програмата.  

В Националната програма е предвидено същата да действа до 

приемането на нова програма, като този срок е „определен до постигането 

на заложените показатели в раздел 8. „Мерки по програмата“, т.8.1. „Мерки 

за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез 

кастрация“. 

Целите и задачите, които си поставя Община Марица в настоящата 

програма имат изключително обществено значение, те са напълно 

изпълними, но за да бъдат и постигнати трябва да бъдат поставяни и 

конкретни крайни срокове.  

По тази причина и въпреки широкото понятие, което е дадено като 

„срок на действие на Националната програма“, програмата на Община 

Марица по чл.40, ал.3 от ЗЗЖ ще бъде със срок на действие от 2022 до 

2026 г., като мерките и задачите, които ще се разпишат по-долу и в Плана 

за действие, ще бъдат съсредоточени в този времеви диапазон.  

В края на периода (2026 г.), Община Марица ще извърши анализ на 

изпълнение на мерките в настоящата програма, включващ степента на 

изпълнение на конкретните задачи, ще се посочат стойностите на 

количествените индикатори за успеваемост, при необходимост ще се дадат 

мотивирани препоръки за промени в част „План за действие“, ще се 

извърши процедура за актуализация на Програмата или предложение към 



ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 
ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА – 2022-2026 г. 
	

 

стр. 7 
 

Консултативния съвет към Министъра на земеделието, храните и горите 

(органът за контрол по т.9.4. от Националната програма) за обявяване 

блокиране на раждаемостта на безстопанствените кучета на територията 

на Община Марица.  

 

 

II. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Настоящата програма се изготвя на основание чл.40, ал.3 от 

Закона за защита на животните /Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., 

последно изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г./.  

Програмата и Планът за действие са разработени в съответствие с 

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

животните - 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. 

 
 

III. НОРМАТИВНА БАЗА 
 

1. МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ И ПРЕПОРЪКИ. 

 

Задълбочено проучване на европейското и международно 

законодателство, касаещо безстопанствените кучета, показва липса на 
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строго регламентирани изисквания и указания за решаване на проблема с 

уличните кучета. Всяка държава-членка на ЕС въвежда собствени, 

национални мерки.  

Съществуват обаче нормативни документи, които до известна степен 

регламентират въвеждането на определени допустими мерки: 

 Резолюция на Европейския парламент от 4-ти юли 2012 г., относно 

създаването на правна рамка на ЕС за защита на домашните 

любимци и безстопанствените животни: Европейският парламент 

призовава Комисията да предложи правна рамка на ЕС за защита на 

домашните любимци и безстопанствените животни, която включва: 

правила за идентификация и регистрация на животни; стратегии за 

управление на безстопанствените животни, включително програми 

за ваксинация и стерилизация; мерки за насърчаване на отговорно 

отношение у стопаните; забрана за нелицензирани кучкарници и 

приюти; забрана за умъртвяването на безстопанствени животни без 

медицински показания за това; информационни и образователни 

програми в училищата относно хуманното отношение към 

животните... 

 Европейска Конвенция за защита на животните компаньони - 

Ратифицирана със закон, приет от ХХХ Х Народно събрание на 15 І
април 2004 г. – ДВ, бр.34 от 2004 г. в сила за Република България от 

1 февруари 2005 г.: чл.12 – Когато една страна смята, че броя на 

скитащите животни представлява проблем за нея, тя трябва да 

вземе необходимите законодателни и/или административни мерки, 

за да намали този брой, чрез методи, не причиняващи болка, 

страдания и страх, които могат да бъдат избегнати”. 

 Насоки за контрол на популацията на бездомни кучета, приета през 

2009 г. от страните, членуващи в Световната организация по 
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здравеопазване на животните. В документа се дават насоки за 

управление популацията на безстопанствените кучета, в т.ч. 

допустимите мерки за контрол- регистрация и идентификация на 

кучетата; контрол на репродукцията; обучение и нормативна рамка 

за отговорно отглеждане на кучетата; процедури за намаляване на 

инцидентите, причинени от кучета и пр. 

2. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

В националното ни законодателство съществуват регламенти за 

отглеждане и развъждане на домашни любимци, а така също и за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета: 

- Закон за защита на животните /обн. ДВ, бр.13/2008 г./ : 

регламентира препоръчания от СЗО и Конвенцията за защита на 

животните компаньони основен метод за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и котки - „кастрирай и върни“. Възлага на 

МЗХГ да разработи и предложи на МС да приеме Национална 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България и Наредба за прилагането й. 

Изисква от всяка община да разработи и предложи на съответния 

общински съвет да приеме Общинска програма за изпълнение на 

Националната програма, както и конкретен План за действие по 

изпълнението й.  

 Закон за ветеринарномедицинската дейност /Обн. ДВ. бр.87 от 1 

Ноември 2005г., последно изм.и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г./: 

Регламентира основни задължения на собствениците на домашни 

любимци за тяхното идентифициране, регистриране, извеждане на 

обществени места и пр. Посочват се конкретни задължения на 
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местната власт по отношение осъществяването на контрол върху 

собствениците на домашни кучета. 

 Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се 

отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел 

търговия, към пансиони и приюти за животни – разписани са 

конкретни изисквания, на които следва да отговарят обектите, както 

и основните правила за тяхното функциониране, съответстващи на 

европейската нормативна рамка. 

 Национална Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България 

/приета с Решение № 136 от 14.03.2019 г. на МС/ - поставя цели и 

задачи, изпълнението, на които да доведат до трайно овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на 

страната; описва конкретните дейности, които трябва да се 

предприемат, разпределени в три основни групи мерки. 

 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 – следва да 

урежда реда за прилагане на Националната програма, изискванията 

към общинските програми по чл.40, ал.3 от ЗЗЖ, както и 

механизмите за финансиране и отчетност. 

3. МЕСТНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Община Марица – 2008 – 2011 г., приета с 

Решение № 124, взето с Протокол № 10 от 25.08.2008 г. 

 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Община Марица – 2012 – 2015 г., приета с 



ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 
ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА – 2022-2026 г. 
	

 

стр. 11 
 

Решение № 260 взето с протокол № 15 от 18.12.2012г. г. Общински 

съвет – Марица. 

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Марица /последно изм. и 

доп. с Решение № 258, взето с Протокол № 8/ 06.07.2021 г./ - в 

Приложение № 8 е регламентиран размера на таксата за 

притежаване на куче – 4 лв. За едно куче на година. 

 Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и 

регламентиране отглеждането на домашни любимци на територията 

на Община Марица /Приета с Решение № 172 от 28.05.2013 г., изм. с 

Решение № 332 от 13.08.2018 на Общински съвет-Марица - урежда 

реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Марица като следва мерките и дейностите 

към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Марица – 

2012-2016 г.; регламентира безстопанствените кучета да бъдат 

залавяни от служители на външна специализирана 

структура/организация, упълномощена от Кмета на Общината, и 

предадени за ветеринарномедицински манипулации и действия, 

предвидени в националното законодателство и местни нормативни 

уредби.  

 

 

IV. ПРОБЛЕМЪТ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

Редица научни изследвания показват, че одомашняването на кучето 

е станало 15-12 хиляди години пр.Хр. в източна Азия. Това съжителство 

между Човека и Кучето има своите редица положителни взаимоизгодни 
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страни, но също така е довело до възникване на определени проблеми. В 

отношенията си с Кучето, Човекът определено има доминиращата роля, 

което от своя страна неминуемо води до формиране на нова група 

животни от вида куче – безстопанствени кучета, а причината за това е у 

Човека, който в определени случаи проявява неправилни действия. 

Причините за възникването на безстопанствените кучета в Древността са: 

- липса на знания и опит в отглеждането на кучетата; 

- неконтролираното размножаване; 

- ниска лична и обществена култура и отговорност. 

Свободноживеещите и неконтролирани от човека кучета имат висок 

репродуктивен потенциал. Това води до бързо нарастване на броя им, а 

така също и до териториалното им разпространение. Така пък се създават 

условия за възникване и пренасяне на редица заболявания, някои от 

които са опасни и за човека (зоонози). Често безстопанствените кучета 

проявяват агресивност, провокирана от различни причини, това води до 

шумни и отблъскващи стълкновения между самите животни, а понякога до 

опасни нападения върху хора. 

Причините и Днес да съществуват безстопанствени кучета не са по-

различни от тези, които са довели до появата на тази група кучета. 

Съществен пропуск в националното ни законодателство от 2008 г. до 

2020 г. е липсата на разписана дефиниция за категорията „безстопанствено 

куче“. За нуждите на Община Марица, в Програмата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета 2012-2015 г. е дадено 

определение, съответстващо на текста по чл.1, т.5 от Конвенцията за 

защита на животните компаньони..... 
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Този пропуск е отстранен с обнародването на Наредбата по чл.40, 

ал.2 от ЗЗЖ. В §1, т.1 от Допълнителните разпоредби към Наредба № 4 от 

01.02.2021 г. на МЗХГ е дадено съвременно определение за 

безстопанствено куче: „Безстопанствено куче“ е всяко изоставено, 

изгубено, родено на улицата или домашно куче, оставено на обществено 

място, без надзор“.  

В предходните две Програми на Община Марица, съответно от 2008 

г. и от 2012 г., много точно са посочени основните причинно-следствени 

връзки, довели до трайно установяване на „проблема безстопанствени 

кучета”. 

В Програмата от 2012 г. подробно са описани болестите и 

инфекциите, които могат да се пренасят от безстопанствените кучета. 

Особено внимание е обърнато на една от най-широко разпространените 

паразитни болести, чийто междинен гостоприемник е кучето – 

ехинококозата /кучешка тения/, тъй като това заболяване се определя като 

антропозооноза, т.е. заболяване, което се разпространява както при 

животните, така и при хората. 

Внимание заслужава едно интересно проучване на д-р Галя Попова-

Даскалова от 2018 г. - Автореферат на дисертационен труд на тема 

„Клинико-диагностични и терапевтични проучвания на кистната 

ехинококоза“. Изследването представя данни за периода 2007-2016 г. и е 

съсредоточено върху разпространението на ехинококозата в областите 

Пловдив и Пазарджик – едни от най-засегнатите в страната. 

Проучването показва, че след периода 2004-2008 г. когато 

действаше „Национална програма за контрол на ехинококозата при хората 

и животните“, заболеваемостта сред хората в страната намалява до 3,95 на 



ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 
ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА – 2022-2026 г. 
	

 

стр. 14 
 

100 000 през 2010 г., след което обаче следва нарастване и задържане на 

значителни нива.  

През 2016 г. заболеваемостта в област Пловдив е 6,4 при 3,23 на 

100 000 за България. 

В периода 2007-2016 г. в област Пловдив официално са регистрирани 

309 случая с кистна ехинококоза, а отчетената средна заболяемост в 

детско-юношеската възраст е 5,67 на 100 000. Високата заболяемост в 

детско-юношеската възраст може да се свърже с неутвърдени хигиенни 

навици и склонност към контактуване с домашни любимци – кучета. Тази 

негативна тенденция налага необходимостта от предприемане на мерки за 

намаляване на заболеваемостта, преимуществено сред групите, които са 

под висок риск от заразяване, особено сред децата и подрастващите. 

На картограмата по-долу, проучването на д-р Попова-Даскалова 

представя средногодишната заболяемост (на 100 000) от първична кистова 

ехинококоза за периода 2007-2016 г. в областите Пловдив и Пазарджик, 

която определя Община Марица като територия със средно висока 

заболеваемост – 4-6,99 на 100 000. 

Снимка 1  
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Посочват се редица рискови фактори – консумация на недобре 

измити приземни плодове и зеленчуци, контакт с кучета, които не се 

дехелминтизират редовно, хранене на кучета със сурови вътрешности, 

случай на кистова ехинококоза в семейството.  

Един от изводите в резултат на проучванено, е че 

заразяването/контаминирането/ на външната среда (дворни площи, 

пазени от кучета) с яйца на тенията е предпоставка за инвазиране на 

хората и поява на нови случаи на ехинококоза, предимно в семействата, 

отглеждащи опаразитени кучета. 
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Научната разработка базирана на скринингови проучвания сред 

рискови контингенти (селскостопански работници и деца от ромския 

етнос), установява наличие на случаи с ехинококоза в латентен стадий, 

което показва, че реалният брой заболели от кучешка тения е още по-

голям. 

С изложеното по-горе се мотивира широкото застъпване на мерки 

и дейности в Плана за действие към настоящата Програма, насочени към 

информиране на населението, образоване на подрастващите, провеждане 

на кампании за обезпаразитяване на домашните кучета, привличане на 

специалисти за провеждане на скрининги при животните и профилактика 

сред населението.  

 

V. 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 
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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 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. 

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. Наредбата по чл.40, ал.2 от ЗЗЖ е факт от 

1-ви февруари 2021 г. 
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Кметовете на общини са задължени да организират изпълнението на 

общинските планове и програми, и ежегодно да отчитат извършеното до 

Българската агенция по безопасност на храните. 

Тъй като част от мерките и препоръките, които са разписани в 

Националната програма касаят осъществяването на контрол върху 

домашните кучета и техните собственици, местните власти следва добре да 

познават както ангажиментите/задълженията си, така и възможностите, 

които законовите нормативи им дават, за да могат адекватно да прилагат 

същите тези нормативи. 

Основните текстове, които регламентират отношенията местна 

власт-собственици на домашни кучета, са следните: 

Таблица 1  

 

НОРМАТИВ ТЕКСТ 

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ 

ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

Чл.116, 

ал.1  

За притежаване на куче собственикът заплаща 

годишна такса в общината, на чиято територия е 

постоянният му адрес/седалище. 

Чл.117  В тримесечен срок от датата на придобиването на 

куче собственикът подава декларация в общината 

по постоянния му адрес/седалище. 

Чл.118, 

ал.1 

Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на 

съответната година или в едномесечен срок от 

датата на придобиване на кучето, когато то е 

придобито след 31 март… 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА 

НА ЖИВОТНИТЕ 

Чл.59, 

ал.3, т.1  

Органите на местната власт осъществяват контрол: 

за изоставяне на животни на територията на 
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общината. 

Чл.59, 

ал.3, т.2  

Органите на местната власт осъществяват контрол: 

за идентификация и регистрация на кучета. 

 

Чл. 69  Кмет на община, който не организира изпълнението 

на програмата и плана по чл. 40, ал. 3, се наказва с 

глоба в размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно 

нарушение глобата е в двоен размер. 

ЗАКОН ЗА 

ВЕТЕРИНАРНО-

МЕДИЦИНСКАТА 

ДЕЙНОСТ 

Чл.133, 

ал.2, т.10 

Кметовете и кметските наместници са длъжни да: 

поддържат и актуализират публичен регистър на 

домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които 

придружават или охраняват селскостопански 

животни, които се придвижват към регистриран 

животновъден обект. 

Чл. 178  Кметовете на общини, райони и кметства 

организират контрола за спазване изискванията по 

чл. 172, т. 1 и 2, чл. 173, т. 1 и чл. 177, ал. 1, т. 3 и 4. 

Чл.172, т.1 Собствениците на домашни любимци са длъжни: да 

вземат мерки животните да не замърсяват 

обществени места, като почистват мястото след 

дефекация. 

Чл.172, 

т.2  

Собствениците на домашни любимци са длъжни: да 

вземат мерки животните да не създават опасност за 

хора или други животни. 

Чл.173, т.1 Собствениците на кучета са длъжни: 1. при 

извеждането на кучетата да носят в себе си 

ветеринарномедицинския паспорт и да го 

представят за проверка на общинските и 
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ветеринарномедицинските органи. 

Чл.174, 

ал.1, т.1  

Собствениците на кучета, навършили 6-седмична 

възраст, ги представят на регистриран ветеринарен 

лекар, който упражнява ветеринарномедицинска 

практика във ветеринарномедицинско заведение за:

официална идентификация чрез поставяне на 

инжектируем транспондер и издаване на 

идентификационен документ (паспорт), отговарящи 

на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5. 

 Чл.177, 

ал.1, т.3  

Забранява се: извеждането на кучета без повод, а 

на агресивни кучета - и без намордник. 

Чл.177, 

ал.1, т.4  

Забранява се: разхождането на кучета на детски 

площадки и на места, обозначени от общините със 

забранителни знаци. 

 

 

 

 

 

 

VI. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

МАРИЦА И КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА ДО 

МОМЕНТА 
 

1. БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 
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2. В приетата през 2019 г. Национална Програма липсва анализ 

на състоянието на безстопанствените кучета в страната за 

предходен период, но се залага на ключовото значение на 

оценката и последващия мониторинг, който всяка община 

трябва самостоятелно да предприеме. 

В публикуваните отчети на БАБХ за 2019 и 2020 г. по изпълнението 

на Националната Програма, са посочени данни и информация от 

общините в страната, които обаче не отразяват обективно фактическата 

обстановка – информацията е представена по области, а не по общини; 

представена е информация само от някои общини, за извършеното през 

съответната календарна година, без да се кумулира и анализира 

информацията от предходни години и от останалите общини.  

Така например, изведена е информация, че през 2019 г. в област 

Пловдив са преброени 406 безстопанствени кучета, а през 2020 г. са 

преброени 110. Това категорично не отразява броя на безстопанствените 

кучета на територията на областта /респективно на територията на цялата 

страна/, тъй като не са приобщени данните от всички общини в областта, 

макар и получени от преброявания извършени в предходни години. 

Община Марица до настоящия момент не е извършила преброяване на 

безстопанствените кучета на територята си. Необходимо е БАБХ да 

картографира данните за безстопанствените кучета в страната, което да е 

достъпно за всяка община, като информацията редовно се допълва и 

актуализира. 

Тази нехомогенност в работата на общините при изпълнение на 

Националната програма и непълнотата при отчитане на заложените и 

препоръчани дейности в нея, показват не просто необходимостта от 

своевременно адаптиране на общинските програми към Националната 

програма, но и че за този процес все още е необходим адаптационен 
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период, който е с различна продължителност за отделните общини, 

поради неравностойната им финансова и материална обезпеченост.  

Община Марица е една от многото общини в страната, които нямат 

изграден собствен приют за настаняване на безстопанствени кучета, както 

и специализиран екип служители, които да извършват редовен улов на 

безстопанствени кучета на територията на 19-те населени места.  

Следва обаче да се отчете фактът, че администрацията не абдикира 

от своите нормативни задължения и още преди влизане в сила на Закона 

за защита на животните, редовно използва услугите на съществуващото в 

съседната Община Пловдив специализирано Общинско предприятие 

„Зооветеринарен комплекс“, което поема възмездния ангажимент по 

реализиране на планови акции за улов, транспорт и ветеринарна 

обработка на улични кучета. Заловените в резултат на това сътрудничество 

животни се обработват съгласно действащото към съответния момент 

национално законодателство: 

- от 2005 до 2008 г. - съгласно действащия тогава чл.70 от ЗВМД, 

заловените кучета престояват 14 дни в изолатор и в случай че не бъдат 

взети за отглеждане като домашни любимци, биват евтаназирани. 

- от приемане на Закона за защита на животните през 2008 г. до 

момента – заловените животни се обработват във ветеринарната 

амбулатория на Община Пловдив (обезпаразитяване, кастриране, 

маркиране и връщане по местата на залавянето им). 

Броят на безстопанствените кучета заловени от територията на 

Община Марица и обработени по гореописания начин са общо 509 за 

периода от 2005 до 2021 г. включително: 
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Графика 1  

 

На Графика 1 се наблюдава освен една неравномерност в общия 

брой кучета, заловени през отделните години, но и твърде нисък брой на 

уловените безстопанствени кучета във всяка от годините след 2010 г. Често 

в разглеждания период, броят на обработваните през календарната 

година животни е много по-малък от броя на населените места в Община 

Марица. По данни от администрацията, това се дължи не на липса на 

проблемни некастрирани безстопанствени кучета или на недостатъчен 

финансов ресурс за обезпечаване на услугата, а по-скоро на пряката 

зависимост от капацитета и възможностите за извършване на по-голям 

брой акции по улов от страна на ОП „Зооветеринарен комплекс“ – 

Пловдив, които в разглеждания период единствени предоставят тази 

услуга. 

През 2008 г. не са извършвани акции по улов и обработка на кучета, 

поради необходимостта всички общини в страната да реорганизират 
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дейността си съгласно новите разпоредби на Закона за защита на 

животните /обн. 2008 г./ 

През 2017 и 2018 г. не са провеждани акции по улов на 

безстопанствени кучета, тъй като поради запълнен капацитет на 

общинския приют в Пловдив с 50 броя кучета, задържани от полицията 

като веществени доказателства, улов на кучета на територията на съседни 

на Пловдив общини не е извършван от специализирания екип на ОП 

„Зооветеринарен комплекс“-Пловдив. 

През 2020 г., поради усложнената епидемична обстановка и 

наложените строги КОВИД-мерки, са проведени малък брой акции, при 

които са заловени и обработени едва 5 бр. кучета. 

Тази поредица от обстоятелства, които са довели до редуциране на 

активните дейности по залавяне и обработка на улични кучета, налага 

необходимостта да се намерят допълнителни, алтернативни варианти за 

ползване на услугите улов, транспорт, ветеринарна обработка, а така също 

да се потърси и предоставяне на услугата „дългосрочно настаняване на 

обработени безстопанствени кучета в стационарни клетки на приют за 

животни“.  

В тези стационарни клетки ще се настаняват кучета, които са с 

проявено агресивно поведение или попадат в хипотезата на чл.48 от ЗЗЖ, 

кучета които са заловени от територията на детски градини, ясли, училища 

и здравни заведения, автомагистрали и летища. Кучетата, настанени по 

този ред в приют, където се работи с доброволци по програми за 

намиране на нови собственици имат огромен шанс да бъдат взети за 

отглеждане като домашни любимци. 
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В Програмата на Община Марица от 2012 г. е посочена интересна 

статистика – едва 2,1 % от кучетата, одомашнени в периода 2009 – 2011 г. 

от пловдивския общински приют са взети за отглеждане като домашни 

любимци в някое от населените места на Община Марица. Като основна 

причина тогава е посочена отдалечеността на приюта от населените места 

на Община Марица и слабото популяризиране на възможността за 

безвъзмездно придобиване на домашен любимец.  

Внимание заслужава да се проследи във времето промяната при 

тази тенденция : 

 

Таблица 2 

ГОДИНА КУЧЕТА ОТ ПРИЮТ, 

ОДОМАШНЕНИ ОТ 

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА 

МАРИЦА 

КУЧЕТА ОТ ПРИЮТ, ДЕКЛАРИРАНИ ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

МАРИЦА 

2013 г. 6 бр. кучета от приюта в 

Пловдив /5,3 %/ са 

одомашнени от жители 

на Община Марица. 

За 10 бр. от кучета, одомашнени от приюта в 

Пловдив /8,9 %/ е декларирано, че ще се 

отглеждат на територията на Община Марица 

/Царацово, Трилистник, Железник, Труд, 

Скутаре, Калековец, Костиево, Рогош/ 

2014 г. 2 бр. кучета от приюта в 

Пловдив /1,7 %/ са 

одомашнени от жители 

на Община Марица. 

За 7 бр. от кучета, одомашнени от приюта в 

Пловдив /6 %/ е декларирано, че ще се 

отглеждат на територията на Община Марица 

/Строево, Крислово, Манолско Конаре, 

Костиево, Царацово, Труд/ 

2015 г. 4 бр. кучета от приюта в 

Пловдив /2,9 %/ са 

одомашнени от жители 

За 16 бр. от кучета, одомашнени от приюта в 

Пловдив /11,6 %/ е декларирано, че ще се 

отглеждат на територията на Община Марица 

/Строево, Царацово, Войсил, Костиево, 
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на Община Марица. Трилистник, Труд, Граф Игнатиево, Калековец, 

Радиново, Войводиново, Бенковски/ 

2016 г. 4 бр. кучета от приюта в 

Пловдив /2,9 %/ са 

одомашнени от жители 

на Община Марица. 

За 11 бр. от кучета, одомашнени от приюта в 

Пловдив /8 %/ е декларирано, че ще се 

отглеждат на територията на Община Марица 

/Строево, Калековец, Скутаре, Войводиново, 

Рогош, Бенковски, Войсил, Манолско Конаре/ 

2017 г. 6 бр. кучета от приюта в 

Пловдив /6,7 %/ са 

одомашнени от жители 

на Община Марица. 

За 9 бр. от кучета, одомашнени от приюта в 

Пловдив /10 %/ е декларирано, че ще се 

отглеждат на територията на Община Марица 

/Костиево, Царацово, Граф Игнатиево, 

Калековец, Войсил, Крислово, Желязно, 

Бенковски/ 

2018 г. 6 бр. кучета от приюта в 

Пловдив /5,8 %/ са 

одомашнени от жители 

на Община Марица. 

За 15 бр. от кучета, одомашнени от приюта в 

Пловдив /14,5 %/ е декларирано, че ще се 

отглеждат на територията на Община Марица 

/Скутаре, Граф Игнатиево, Бенковски, Динк, Ясно 

поле, Царацово, Труд, Желязно, Радиново/ 

2019 г. 8 бр. кучета от приюта в 

Пловдив /5,3 %/ са 

одомашнени от жители 

на Община Марица. 

За 14 бр. от кучета, одомашнени от приюта в 

Пловдив /9,3 %/ е декларирано, че ще се 

отглеждат на територията на Община Марица 

/Бенковски, Строево, Труд, Калековец, Рогош, 

Трилистник, Маноле/ 

2020 г. 6 бр. кучета от приюта в 

Пловдив /4,5 %/ са 

одомашнени от жители 

на Община Марица. 

За 10 бр. от кучета, одомашнени от приюта в 

Пловдив /7,5 %/ е декларирано, че ще се 

отглеждат на територията на Община Марица 

/Войводиново, Строево, Скутаре, Труд, Граф 

Игнатиев, Радиново, Желязно/ 

2021 г. 13 бр. кучета от приюта в 

Пловдив /4,5 %/ са 

одомашнени от жители 

на Община Марица. 

За 19 бр. от кучета, одомашнени от приюта в 

Пловдив /8,9 %/ е декларирано, че ще се 

отглеждат на територията на Община Марица 

/Царацово, Костиево, Войводиново, Скутаре, 
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Труд, Войсил, Граф Игнатиев, Радиново, Рогош, 

Динк, Бенковски, Манолско Конаре, / 

Графика 2 

Успешна дейност в това направление, Община Марица може да 

развие, ако инициира по-тясно сътрудничество с пловдивския приют за 

настаняване на безстопанствени кучета, както и с доброволците, които 

работят там. 

 

2. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА 

Неоспорим факт, е че в България основния източник, захранващ 

популацията на безстопанствените кучета са изоставените домашни кучета 

или нежеланите потомства на домашните кучета. Причината за това е 

комплексна, но най-често се свързва със самите собственици на кучетата – 

безотговорно придобиване, отглеждане, размножаване и 
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разпространение, нерегистриране, неидентифициране, безнадзорно 

извеждане и оставяне без контрол.  

Съвсем естественото решение на проблема „бездомни кучета“ се 

свежда до формиране на персонална отговорност у собствениците на 

домашни кучета и на упражняване на контрол върху тях. Когато обаче се 

предвижда упражняване на контрол върху собствениците, неминуемо 

възниква въпроса „кои са собствениците?“. Така на практика се оказва, че 

за да се реши основния проблем, трябва първо ясно и категорично да се 

идентифицират собствениците и техния брой. 

По данни от БАБХ, в периода 2018 – 2020 г. в Националната 

ветеринарна информационна система – ВетИС са въведени данни за едва 

96 236 регистрирани домашни кучета в страната: 

- 2018 г. - 27 865 бр. 

- 2019 г. - 25 531 бр. 

- 2020 г. - 42 840 бр. 

Информацията по-горе не показва броя на домашните кучета, които 

се отглеждат в страната, а само броя на новорегистрираните домашни 

кучета в рамките на съответната календарна година. Не е налична 

информация за броя на кучетата с натрупване в един по-дълъг период от 

време, както и броя на прекратените/заличени регистрации. 

Официална информация за действителния брой домашни кучета, 

отглеждани в България, няма.  

Не е реализирано намерението, обсъждано с НСИ, в последните две 

преброявания на населението в България (2011 и 2021 г.) да бъдат 

включени и въпроси, касаещи домашните кучета.  
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Общините остават в очакване да се реализира заложеното в т.7.6. от 

Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България, а именно: „Провеждането 

на социологическо проучване за броя на домашните кучета на 

територията на Република България се възлага от министъра на 

земеделието, храните и горите“. 

За нуждите на настоящата програма, по-долу ще бъдат изложени 

факти и информация, които ще допринесат да се състави максимално ясна 

представа за броя домашни кучета, които се отглеждат в Община Марица 

и към които да се насочат част от мерките по програмата. 

Община Марица е създадена като самостоятелна административна 

единица през 1987г. с указ на Държавния съвет. Административният й 

център е базиран в областния център Пловдив. Обхваща 19 села - Труд, 

Маноле, Рогош, Граф Игнатиево, Строево, Скутаре, Царацово, 

Войводиново, Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил, Манолско Конаре, 

Ясно поле, Динк, Желязно, Трилистник, Калековец, Крислово.  

По характера на населените места, от които е съставена, селищната 

мрежа е еднотипна. Населението е 32 371 жители /към 31.12.2020 г.,НСИ/. 

През 2019-2020 година е отчетена динамика на населението в посока 

увеличаване на същото, след регистрация по постоянен и по настоящ 

адрес. Този процес се обяснява с въздействието на Ковид пандемията, 

както и със заселване на жители от други общини, наети на работа в 

предприятия в общината.  

Според класификацията на общините по степен на урбанизация, 

включена в Националната концепция за пространствено развитие за 

периода 2013- 2025 г. (НКПР1 ), община Марица попада в групата „слабо 

урбанизирани общини – периферни (или „периферни общини без изявен 
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град център“). Съгласно методиката на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие и на Европейската комисия, слабо 

урбанизираните общини се определят като селски общини (селски 

райони).  

По данни от Национален Регистър на ветеринарните лечебни 

заведения и ветеринарните лекари, работещи в тях, съгласно чл.33 от 

ЗВМД /актуален към 01.02.2022 г./, на територията на Община Марица има 

регистрирани 5 ветеринарни амбулатории и 1 ветеринарна лаборатория: 

Таблица 3  

 

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

РЕГИСТРИРАНИ ВЛЗ РЕГИСТРИРАНИ 

ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ 

с. Труд Вет. амбулатория IV-та категория Регистрирани двама лекари 

с. Трилистник Вет. амбулатория III-та категория Регистриран един лекар 

с. Маноле Вет. амбулатория IV-та категория Регистрирани трима лекари 

с. Калековец Вет. амбулатория IV-та категория Регистрирани двама лекари 

с. Желязно Вет. амбулатория IV-та категория Регистриран един лекар 

с. Царацово Ветеринарна лаборатория Регистриран един лекар 

 

Съгласно регламентираното в “Наредба № 42 от 12 декември 2008 г. 

за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът 

на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях“, 

категорията на описаните в таблица 3 ВЛЗ, не позволява в тях да се 

извършват основни манипулации, които са предвидени в Глава пета от 

ЗЗЖ. Това е основната причина тези лечебни заведения да не могат да 
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партнират на общината за извършване на манипулацията „кастрация“ на 

безстопанствени кучета, но съвместно могат да се реализират 

инициативи/кампании по идентификация и обезпаразитяване на домашни 

кучета. 

В Програмите на Община Марица от 2008 и 2012 г. подробно са 

описани стъпките по ветеринарната и административната регистрация на 

едно домашно куче. Подчертана е важната роля на контрола върху 

собствениците на домашните кучета.  

Както и по-горе бе споменато, ЗЗЖ вменява на местната власт 

контрола върху изоставянето на животните на територията на общината, 

идентификацията и регистрацията на кучетата. ЗМДТ изисква от общините 

да определят размера на такса за притежаване на домашно куче и 

ежегодно да събират тази такса и да влагат събраните средства в дейности 

по овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

В Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Марица, е посочено годишната 

такса за притежаване на домашно куче да е в размер на 4 лв. Таксата се 

въвежда за първи път през 2011 г. като до тогава в Община Марица не е 

заплащана такса за притежаване на куче. 

До средата на 2013 г. информацията за домашните кучета в Община 

Марица и плащанията на „такса куче“ за тях, се завежда в хартиени 

регистри.  

За първата половина на 2012 г. по този ред са регистрирани едва 12 

домашни кучета. Предвид факта, че населението на Община Марица е 

основно селско и обитава предимно еднофамилни постройки и 

кооперации с прилежащи дворни места, тази цифра определено не 
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отразява действителните факти, тъй като се предполага, че в почти всяко 

домакинство се отглежда домашно/дворно куче.  

Освен куче, отглеждано в почти всяко домакинство, може да се 

предположи, че кучета-пазачи се отглеждат и в почти всеки животновъден 

обект в общината. По данни от официалните регистри на БАБХ /към 

05.10.2021 г./, на територията на Община Марица има регистрирани 61 

животновъдни обекта /17 бр. ЕПЖ, 2 бр. ДПЖ, 1 ЕКЖ, 2 свине, 28 лични 

стопанства, 11 птици/. 

В свое проучване доц.д-р Р.Михайлов и колектив от Тракийски 

университет – Стара Загора, условно приемат, че броят на домашните 

кучета съставлява 5-8 % от населението. Прилагайки тази формула, и при 

население от 32 371 за Община Марица, то в 19-те населени места би 

трябвало да се очаква да има между 1600 – 2590 домашни кучета.  

Какво реално показват официалните данни? 

От средата на 2013 г. Община Марица заменя хартиените регистри с 

иновативен софтуерен продукт – Електронен регистър на домашните 

кучета в Община Марица. Осезаемо е подобрено и облекчено 

обслужването на притежателите на кучета при тяхното деклариране по 

реда на ЗМДТ, а администрацията вече разполага с бърз и нагледен 

анализ на въведената в регистъра информация. 

Към 31.12.2021 г. в Електронния регистър на Община Марица има 

въведена информация за общо 371 домашни кучета, разпределени по 

населени места както следва: 

Графика 3  
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Графиката показва, че най-активни по отношение задължението да 

декларират и регистрират домашното си куче са жителите на по-големите 

и добре устроени населени места, разположени по-близо до областния 

административен център Пловдив и до големи пътни артерии. 

По-детайлна справка от Електронния регистър показва, че от всички 

регистрирани домашни кучета само 16 са кастрирани, 216 – чипирани, 5 са 

на лица с увреждания, 11 са ловни, 2 регистрирани към животновъден 

обект, 12 са одомашнени от приют. 

Част от тази официална информация не кореспондира с друга 

официална информация, изнесена по-горе в таблица 2, от където става 

ясно че „кастрирани“ и “взети от приют“ трябва да са най-малко 100 бр. 

кучета, чиито нови собственици са декларирали при одомашняването, че 

ще ги отглеждат на територията на Община Марица. 

От броя на регистрираните от БАБХ животновъдни обекти (61) също 

може да се допусне, че броя на кучетата, регистрирани към животновъдни 

обекти (2), също не съответства на реалния брой кучета, които се 

отглеждат в тях. Очевидна е необходимостта да се увеличат усилията на 
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администрацията по отношение контрола върху собствениците на 

домашни кучета. 

Електронният регистър генерира и друга интересна справка, по 

отношение приходите на Община Марица от таксата по чл.116 от ЗМДТ. На 

Графика 4 по-долу нагледно е представена тенденцията към чувствително 

повишаване събираемостта на таксата през последните две години. 

Графика 4 

 

 

Въпреки положителната тенденция при доброволното заплащане на 

„такса куче“, събраните суми на годишна база, не покриват разходите, 

които Община Марица прави за дейностите по овладяване популацията на 

безстопанствените кучета, така както е регламентирано в чл.175, ал.3 от 

ЗВМД, а така също и в чл.118, ал.2 от ЗМДТ. 

Таблица 5 
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ГОДИНА  ПРИХОДИ  

/ЛВ./ 

ПРИ РАЗМЕР НА ТАКСАТА 

4 ЛВ. 

РАЗХОДИ  

/ЛВ./ 

2014 116 4605 

2015 164 3362 

2016 116 3767,67 

2017 132 500 

2018 260 500 

2019 280 6063 

2020  648 1177,40 

2021 484 4572,20 

 

Видно от данните в таблица 5, е че средно за последните осем 

години разходите за дейности по овладяване популацията на 

безстопанствените кучета надвишават от 2 до 40 пъти приходите от 

събраните суми от „такса куче“. 

За да съответстват приходите на направените разходи за 

необходими дейности през съответната година, трябва или да се увеличи 

размера на таксата, или да се повиши броя на общо регистрираните 

домашни кучета: 

Пример: 4572 лв. разход за 2021 г. : 371 регистрирани дом.кучета =  
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             12,32 лв. следва да е размера на такса куче за 2022 г. 

Или 

4572 лв. : 4 лв. размер на такса куче = 1143 бр. следва да е  

минималния брой на регистрираните домашни кучета. 

Разбира се, Община Марица може да актуализира или да запази 

размера на таксата по чл.116 от ЗМДТ, но задължително трябва да насочи 

усилията си към стимулиране отглеждащите кучета да ги декларират и 

регистрират в общината, а така също и да ги кастрират, за да не заплащат 

такса /чл.175, ал.2 от ЗВМД/. 

 

 

VII. МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА 

 

Програмата на Община Марица ще следва принципите и насоките, 

заложени в Закона за защита на животните, Националната програма и 

Наредба № 4 за прилагане на Националната програма.  

Ще се предвидят дейности, които съответстват на мерките за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета, заложени в 

Националната програма. 

1. ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА – МЕРКИ ЗА 

ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 

КУЧЕТА ЧРЕЗ КАСТРАЦИЯ. 
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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 Марица. 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. 

Преброяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Марица /19 населени места/ - 

първоначално/базово и последващи. 

Първоначалното/базово преброяване следва да се извърши в 

рамките на 2022 година /в периода март-юни/. 

Съгласно Националната програма, преброяване трябва да се 

извършва на всеки две години, масово, едновременно на територията на 
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всички общини в страната, като започва с уведомление от министъра на 

земеделието, храните и горите, в което е заложен срок, който е 

препоръчителен и може да е март – юни или септември – ноември.  

На 03.02.2022 г. на електронната страница на Министерството на 

земеделието е публикувано Уведомление до кметовете на общини за 

започване на преброяването на безстопанствените кучета през 2022 г. 

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.  

Улов и обработка на безстопанствени кучета на територията на 

Община Марица. 

Съгласно Националната програма, се допуска залавянето на 

безстопанствените кучета 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.  
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Предвид факта, че Община Марица не разполага със собствени 

подходящи, лицензирани транспортни средства, обучени, специализирани 

екипи с нужната квалификация, както и със собствена ветеринарна 

амбулатория, е необходимо да се ангажират външни, лицензирани 

изпълнители за дейностите по улов, транспорт и обработка на 

безстопанствените кучета. По места, тези процеси могат да бъдат 

подпомогнати от активни доброволци, заявили писмено желание да се 

включат в конкретни дейности, организирани и контролирани от 

администрацията. 

Конкретни стъпки от страна на общинската администрация, които 

могат да се предприемат са следните: 

- избор на изпълнител за услугата „Улов на безстопанствени кучета 

от територията на Община Марица, транспортирането им до място за 

ветеринарната им обработка, връщането на кучетата по местата на 

залавянето им след постоперативен период, или настаняването им в 

приют, посочен от общината“. 

- избор на изпълнител за услугата „Ветеринарно-медицинска 

обработка на безстопанствени кучета от територията на община Марица – 

обезпаразитяване, ваксинация, кастрация, маркиране, стационар за 

постоперативен период. Изготвяне и предоставяне на общината на 

необходимата отчетна документация – електронно и/или на хартия“. 

- 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. 

Ангажимент на администрацията е да осигури необходимите условия 

за това процесите по улов и обработка на безстопанствените кучета на 

територията на 19-те населени места да става съгласно регламентираното 

в специализираното законодателство. В краткосрочен план общината 

следва да осигури възможност за дългосрочно настаняване в приют на 

кучета, които са с агресивен характер или са заловени от места, на които 

ЗЗЖ не позволява да бъдат връщани след кастрация /дворове на детски 

ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на 

деца, автомагистрали и летища/. На практика това е възможно по един от 

следните начини: 

- изграждане на собствен общински приют 

или 

- дългосрочен наем на стационарни клетки в съществуващ 

регистриран частен или общински приют. 

 

2. ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 8.2 ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА – МЕРКИ 

ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИ ПРИЮТИ ЗА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА. 
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Понятието „регионален приют“ за безстопанствени кучета 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, като 

основната му функция 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, т.е. след спиране 

възпроизводството на популацията на безстопанствените кучета и 

регистрация на домашните кучета. 

В Регионалния приют кучетата се настаняват по програми за 

намиране на осиновители и/или за доживотно отглеждане.  

В т.8.2 от Националната програма подробно са описани 

възможностите за изграждане и стопанисване на регионалните приюти: 

- две или повече съседни общини, в рамките на сключено 

споразумение за сътрудничество, съгласно Глава осма от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация; 

- юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност защита 

на животните; 

- съвместно от община и организация с предмет на дейност защита 

на животните или община и регистрирана ветеринарномедицинска 

амбулатория. 
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Обектът „регионален приют“ следва да бъде регистриран в 

териториалната ОДБХ по реда на чл.137 от ЗВМД и да отговаря на 

изискванията, регламентирани в „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). 

3. 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. 

По отношение търговията с кучета, българското законодателство 

категорично забранява продажбите от нерегистрирани за тази цел обекти.  

На практика обаче, тази забрана не се спазва, труден за 

контролните органи е процеса по установяване и доказване на 

фактическата търговия, както и нелегалното развъждане на кучета. С 

кучета се търгува не само от нелегални физически развъдници, но и през 

онлайн платформи за търговия, при които контролът е почти невъзможен.  
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И тъй като това представлява „сива“ стопанска дейност, 

икономическите загуби за държавата са големи. Риск и загуби има и за 

купувачите на животни, тъй като в повечето от случаите при незаконната 

търговия животните се предлагат без необходимите документи за 

произход, без идентификация и ваксини, опаразитени, в недобро 

здравословно състояние, носещи скрити заболявания, които често са с 

летален край. 

Тази порочна практика процъфтява не само в България, но и в 

редица европейски държави. Проучване на популярна организация за 

защита на животните е установило, че само чрез малките обяви на 

известна онлайн платформа за търговия, ежегодно в Европа се продават 

по 2,3 милиона кучета, в повечето случаи от нелегални развъдници. 

Обявите за кучета в три от най-големите сайтове за обяви в България са 

над 5 000 само за 2021 година!   

На лице е липса на единна, стриктна регулация за Европа. Затова и 

усилията на организациите за защита на животните в ЕС са насочени към 

това да се регламентира регистрацията на физическите обекти 

„развъдници“ на животни, но и на онлайн платформите на всички 

търговци на животни. Подобна регулация ще послужи като бариера пред 

нелегалната търговия с малки кученца, ако тя се приложи във всички 

страни на съюза. 

Разбира се тази регулация трябва да се уреди и приложи на 

национално ниво, като ангажимента по осъществяване на контрола 

трябва да се възложи на държавни и регионални структури, които 

притежават необходимите за това правомощия и механизми. 

Местните власти нямат контролни, а по-скоро спомагателни 

функции при установяването и предотвратяването на незаконното 
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развъждане и търговията с животни. Дейността на общините към този 

момент следва да се насочи към активна превантивна дейност: 

- приемане от съответния общински съвет на „такса по чл.35, ал.5 от 

Закона за защита на животните“, който гласи: собственик на куче, който го 

отглежда с цел развъждане, се регистрира в Областна дирекция по 

безопасност на храните /ОДБХ/ по реда на чл.137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и заплаща в общината такса. 

* По информация, публикувана на електронната страница на БАБХ, 

на територията на Община Марица няма обекти, регистрирани като 

развъдници на кучета. 

- чрез информационни кампании и материали да се пояснява за 

вредата и рисковете, които крие търговията с животни от 

нерегламентирани обекти и онлайн платформи, да се апелира за това 

придобиването на домашно куче да е преди всичко осъзнат отговорен 

избор, да става от регистриран търговец, да се изискват необходимите по 

закон документи, идентификация и ветеринарни манипулации, 

предварително добре да се познават задълженията на един собственик на 

домашно куче. 

- съдействие на органите на БАБХ при осъществяване на контрол 

върху пазарите за животни, зоомагазини, развъдници и други обекти, 

както и да инициират периодични проверки в тези обекти. 

Принос за това да се търгува по нелегален път, да се допуска 

създаване на нежелани потомства в резултат на неконтролирано 

развъждане, да се изоставят на улицата животни и пр., определено вина 

имат и тези, които приемат за отглеждане куче като домашен любимец.  
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Този извод е изведен и в Националната програма, където се казва 

че една от причините за наличие на безстопанствени животни е 

„недостатъчната информираност на населението относно задълженията 

им при отглеждането на домашни кучета, ненасърчаване на отговорното 

отглеждане на кучетата и тяхната кастрация, слаба активност при 

осиновяването им от приюти, безотговорно придобиване, отглеждане, 

размножаване и разпространение, безнадзорно извеждане и оставяне 

без контрол“. 

Посочените по-горе в Таблица 2 основни задължения на 

собствениците на домашни кучета, трябва да бъдат широко 

популяризирани по всеки възможен начин, достъпно и подходящо 

поднесени на различните, специфични групи от населението на общината 

– от децата и подрастващите до възрастното население.  

За всяка от възрастовите групи може да се подготвят подходящи 

информационни материали, да се ангажират педагози за работа с децата, 

обучители-кинолози и пр. 

Подкрепа в тази насока трябва да се търси и от медиите. Интересен 

и положителен отзвук биха имали и инициативи, организирани и 

проведени, съвместно със съседни общини. 

В краткосрочен план Община Марица следва да актуализира 

общинската наредба, която регламентира дейностите по овладяване 

популацията на безстопанствените кучета и контрола върху домашните 

кучета. След последното изменение на наредбата през 2018 г. има 

промени в специфичното национално законодателство, което налага 

местния норматив да бъде синхронизиран с регламента по-висш ранг. 
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Като успешна трябва да се определи дейността на Община Марица 

по създаването и поддържането на собствена база-данни с информация 

за домашните кучета и техните собственици. Работата с платформата 

„Електронен регистър на домашните кучета“ е улеснение за 

администрацията при изпълнение на законовия ангажимент на кмета по 

чл.133, ал.2, т.10 от ЗВМД да поддържа актуален регистър, а така също и по 

осъществяване на контрол при събиране на таксата за притежаване на 

куче. 

 

 

VIII.РЪКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

 

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

Националната програма на местно ниво да се организира и ръководи от 

Кмета на Общината, а координацията да се осъществява чрез 

взаимодействието между общинската администрация, Областна дирекция 

по безопасност на храните, Български ветеринарен съюз и организации за 

защита на животните. 

Контролът по изпълнение на общинската 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 в 

областта на овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България. Предвижда се този орган да 
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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. 

Съветът ще анализира ефективността от прилагането на Националната и 

на общинските програми и планове за действие, ще дава предложения за 

корективни мерки и коригиращи действия, ще разработва процедури във 

връзка с изпълнението на дейностите по Националната програма, ще 

изготви становището за постигнато блокиране на раждаемостта и 

поетапно настаняване на безстопанствените кучета в приюти. 

 

 

IX.УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА, МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА. ОТЧЕТНОСТ 

И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

В Националната програма е регламентирано, управлението на 

общинските програми по чл.40, ал.3 от ЗЗЖ да се осъществява от кмета на 

съответната община. А механизмът за контрол върху кметовете, е заложен 

в чл.69 от ЗЗЖ: „Кмет на община, който не организира изпълнението на 

програмата и плана по чл.40, ал.3, се наказва с глоба в размер от 1000 до 

2000 лв., а при повторно нарушение глобата е в двоен размер“. 

С оглед постигането на ефективност и ефикасност от изпълнението 

на Програмата, следва да се оцени нейното изпълнение. Оценката за 

изпълнение на програмата се извършва на база реализиране на мерките и 

постигането на заложените задачи. Необходимо е да се осъществява 
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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 

групирани в три основни направления: 

1. Мониторинг върху бeзстопанствените кучета 

o общ брой, отчетени при преброяването; 

o заловени от специализирани екипи; 

o маркирани; 

o кастрирани;  

o ваксинирани; 

o обезпаразитени; 

o настанени в приюти; 

o върнати по места (под надзор на лица, организации за защита 

на животните или община); 

o осиновени; 

o евтаназирани; 

o умрели. 

2. Мониторинг върху домашните кучета: 

o административно регистрирани в общината/кметства (по реда 

на ЗМДТ); 

o ветеринарно регистрирани (по информация от ВетИС и ОДБХ 

– Пловдив); 

o кастрирани; 

o чипирани.  

 

3. Жалби, контрол и санкции: 
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o подадени сигнали, молби и жалби; 

o констатирани нарушения; 

o дадени предписания; 

o 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 изпълнението на 

Програмата до Изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните, чрез съответната Областна дирекция по 

безопасност на храните. 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 

земеделието 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. Отчетът по изпълнение 
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на Националната програма се публикува на сайта на Министерството на 

земеделието, храните и горите. 

В 14 -дневен срок от приемането на настоящата програма и план за 

действие към нея, както и при всяко тяхно изменение и допълнение, 

същите следва да се публикуват на официалната интернет страница на 

Община Марица. 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. Срок за това не е 

определен, но Община Марица може да възприеме практиката това да 

става не по-късно от 31-ви март на календарната година, следваща 

годината за която е отчета. 

 

 

Х. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

На база очакваните резултати, заложени в Националната програма, 

Община Марица може да формира следните групи с по-конкретно 

очертани и измерими резултати/подобрения:  

1. Намаляване броя на безстопанствените кучета и установяване на 

траен контрол върху популацията на домашните кучета: 

- очаква се периодичните преброявания на безстопанствените 

кучета на територията на Община Марица да показват тенденция към 

намаляване общия брой на уличните кучета; 
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- очаква се до три години от започване работа по настоящата 

програма, да бъдат кастрирани и маркирани не по-малко от 75 % от 

първоначално изброените безстопанствени кучета; 

- очаква се ежегодно не по-малко от 10 % от общия брой заловени и 

обработени кучета да бъдат одомашнени или поети за надзор /по реда на 

чл.47, ал.3 от ЗЗЖ/ от жители на Община Марица; 

- очаква се ежегодно 100 % от жителите на Община Марица, 

одомашнили куче от приют, да декларират притежаването на кучето по 

реда на чл.117 от ЗМДТ; 

- очаква се тенденция към повишаване броя на 

декларираните/регистрираните домашни кучета, до регистриране на 

всички домашни кучета, отглеждани в Община Марица; 

- очаква се постепенно увеличаване броя на кастрираните домашни 

кучета /към 31.12.2021 г. от общо 371 декларирани домашни кучета, едва 16 

са кастрирани, т.е. 4,3 %/; 

- очаква се повишаване събираемостта на сумите по „такса за 

притежаване на куче“ и тенденция към намаляване броя на „незаплатили 

таксата“ за предходни години; 

- очаква се увеличаване на информираността, отговорността и 

активността на гражданите при отглеждане на домашни кучета; 

- очаква се липса на инциденти и жалби, свързани с 

безстопанствени и/или домашни кучета. 
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2. Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, 

пренасяни от безстопанствените кучета: 

- очаква се повишаване информираността на населението, по 

отношение риска за здравето на човека от разпространение на болести и 

инфекции, пренасяни чрез животните; 

- очаква се редуциране броя на регистрирани случаи на 

заболявания, пренасяни от безстопанствените кучета. 

 

 

 

 

 

XI.ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ. 

 

В Закона за защита на животните и 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 Марица следва да финансира предвидените в 

Плана за действие мероприятия по един или няколко от следните начини : 

- От събраните средства от "такса за притежаване на куче" /съгласно 

чл.175, ал.3 от ЗВМД, средствата от тази такса, следва да се инвестират в 
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дейности и мероприятия, свързани с овладяване популацията на 

безстопанствените кучета, т.е всяко едно от мероприятията, заложени в 

Плана за действие към Програмата може да бъде финансирано със 

събраните целеви средства/; 

- От бюджета на общината; 

- От дарения на граждани, фирми и неправителствени организации; 

- При осъществяване на публично – частно партньорство; 

- Външно финансиране по оперативни програми, европейски 

фондове и пр. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

КЪМ ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА – 2022-2026 г. 

 

 

№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

 

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 

Марица /19 населени места/ 

Община Марица Март-юни 

2022 г. 

 

 

 

Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

4/01.02.2921 г. 

 

Чл.7(2) от 

Национална 

програма 

Необходима базова 

информация за 

състоянието на 

популацията от 

безстопанствени кучета, 

въз основа на която ще 

се извършват мониторинг 
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№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

и оценка за 

ефективността от 

изпълнението на 

програмата. 

2. Последващо преброяване на 

популацията на 

безстопанствените кучета на 

територията на Община 

Марица /19 населени места/ 

Община Марица През една 

година 

след 

базовото 

преброява

не 

Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

4/01.02.2021 г. 

 

т.7.2 от 

Национална 

програма 

Възможност за точна 

преценка промяната в 

популацията на 

безстопанствените кучета 

като критерий за 

успеваемост на мерките 

по програмата 

3. Възлагане на услугата „Улов 

и транспортиране на 

безстопанствени кучета  

Община Марица 2022 Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

чл.40, ал.4 от 

ЗЗЖ 

Постепенно намаляване 

популацията на 

безстопанствените 

кучета. 
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№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

4/01.02.2921 г. 

4. Възлагане на услугата 

„Ветеринарномедицинска 

обработка на 

безстопанствени кучета – 

обезпаразитяване, 

ваксинация, кастрация, 

маркиране, стационар за 

постоперативен период“. 

Община Марица 2022 Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

4/01.02.2021 г. 

 

чл.40, ал.4 от 

ЗЗЖ 

Постепенно намаляване 

популацията на 

безстопанствените 

кучета. Намаляване риска 

от разпространение на 

опасни инфекции и 

болести 

5. Осигуряване на ушни марки 

за обработените кучета. 

Община Марица 2022 Общински бюджет чл.47, ал.6 от 

ЗЗЖ 

Повишаване 

ефективността в работата 

на специализирания екип 

при въвеждане на 

последващи 

манипулации с 
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№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

животните. 

6. Възлагане на услугата 

„Дългосрочно настаняване на 

обработени кучета в 

стационар на приют“ 

Община Марица 2022 Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

4/01.02.2021 г. 

чл.48 от ЗЗЖ Осигуряване на 

възможност за 

настаняване в приют на 

кучета, които не е 

допустимо да се върнат 

по местата на залавяне.  

7. Поддържане на актуална 

местна нормативна уредба 

регламентираща реда и 

условията за овладяване 

популацията на 

безстопанствените кучета. 

Община Марица Постоянен  Не са необходими 

финансови 

средства. 

Необходимост 

от спазване на 

разпоредби от 

по-висш ранг.  

Навременно адаптиране 

на местната нормативна 

уредба към промените в 

националното 

законодателство. 
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№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

8. Поддържане на Регистър на 

обработените 

безстопанствени кучета. 

Община Марица 

и екипите по 

улов и 

обработка на 

безстопанствени 

кучета 

Постоянен  Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

4/01.02.2021 г. 

чл.47, ал.7 и 

чл.54 от ЗЗЖ. 

 

 

Коректно и бързо 

документиране на 

необходимата 

информация за 

безстопанствените 

животни от техния улов 

до следващите 

ветеринарни 

манипулации, връщане 

по местата на залавянето 

или одомашняване. 

9. Активно участие във форуми 

и обединения на общини, с 

цел подготовка на 

мотивирани предложения за 

промени в национални и 

Община 

Марица, НСОРБ, 

АСЕКОБ, други 

общини и 

сдружения. 

Постоянен  Общински бюджет т.10.2 от НП 

и др. 

Синхронизиране на 

всички нормативи, които 

уреждат материята. 

Достъп до полезна 

приложна информация и 
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№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

местни нормативи, уреждащи 

въпросите, свързани с 

овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и 

котки, и контрола върху 

декларирането, 

регистрирането, 

идентифицирането, 

отглеждането на домашни 

кучета и котки. 

обмяна на добър опит. 

Организиране и 

провеждане на 

съвместни инициативи 

 

10. Провеждане на 

образователни кампании. 

Издаване и разпространение 

на информационни брошури, 

листовки, учебни помагала и 

други материали. 

Община 

Марица, НПО, 

читалища и 

училища 

Постоянен  Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

4/01.02.2021 г. 

т.14.1 от НП 

Чл.2 от Закона 

за защита на 

животните 

 

Повишаване интереса на 

децата към животните и 

грижата за тях. 

Запознаване на 

подрастващите с 

хуманното отношение 
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№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

  
към животните и 

отговорността ни към 

обществото. 

Провокиране желанието 

на гражданите да 

одомашнят бездомно 

куче от приют. 

 

ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 8.2 ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА – МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИ ПРИЮТИ 

ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА. 

 

11. Осигуряване на стационарни 

клетки в приют, за 

дългосрочно настаняване на 

Община Марица 2022 г. Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

чл.48 от ЗЗЖ Възможност за работа по 

социализация на 

агресивни кучета и 



ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 
ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА – 2022-2026 г. 
	

 

стр. 61 
 

 

№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

обработени безстопанствени 

кучета.   

Наредба № 

4/01.02.2921 г. 

намиране на нови 

стопани. 

12. Вземане принципно 

решение, относно участие на 

Община Марица в 

изграждани и/или ползване 

на Регионален приют, след 

обявяване блокиране 

раждаемостта на 

безстопанствените кучета на 

територията на цялата 

страна. 

Община Марица 

и съседни 

общини 

 Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

4/01.02.2021 г. 

т.8.2 от НП 

 

Своевременно изтегляне 

на всички обработени 

кучета от улиците в 

Регионален приют. 

 

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  
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№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

 

13. 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 Марица Постоянен  Не са необходими 

финансови 

средства 

Необходимост 

от спазване на 

разпоредби от 

по-висш ранг.  

Навременно адаптиране 

на местната нормативна 

уредба към промените в 

националното 

законодателство. 

14. Определяне размер на „такса 

за осъществяване на 

развъдна дейност по чл.35, 

ал.5 от ЗЗЖ. 

Община Марица 2022 г. Не са необходими 

финансови 

средства 

чл.35, ал.3 от 

ЗЗЖ 

Спазване на разпоредба 

от по-висш ранг.  
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№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

15. Съдействие на органите на 

БАБХ при осъществяване на 

контрол върху пазарите за 

животни, зоомагазини, 

развъдници и други обекти, 

в т.ч. да се инициират 

периодични проверки в тези 

обекти. 

Община 

Марица, ОДБХ-

Пловдив 

Постоянен  Не са необходими 

финансови 

средства 

чл.59, ал.1 и 

чл.61, ал.1 от 

ЗЗЖ  

Легално функциониращи 

обекти – пазари за 

животни, зоомагазини, 

развъдници и др. 

16. Поддържане и разширяване 

функционалността на 

електронен регистър за 

декларираните и 

административно 

регистрирани домашни 

кучета. 

Община Марица Постоянен  Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

4/01.02.2021 г. 

Чл.133, ал.2, 

т.10 от ЗВМД 

Поддържане на актуален 

публичен регистър на 

домашните кучета, 

отглеждани в Община 

Марица. Подобряване 

обслужването 

собственици на домашни 

кучета при 
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№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

административната 

регистрация на 

животните. Повишаване 

събираемостта от таксата 

за притежаване на 

домашно куче.  

17. Определяне и маркиране със 

забранителни табели на 

публични общински терени 

по чл.177, ал.1, т.4 от ЗВМД 

/детски площадки и др./ 

Община Марица Постоянен  Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

4/01.02.2021 г. 

чл.177, ал.1, т.4 

от ЗВМД 

Осигуряване на добри 

условия за разхождане на 

домашните кучета, без с 

това да се нарушава 

спокойствието и 

комфорта на останалите 

граждани. 

18. Организиране и провеждане 

на здравни беседи и лекции, 

Община 

Марица, РЗИ-

Постоянен  Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

Т.14.1 от НП Повишаване 

информираността на 
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№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

свързани с предпазване от 

заболявания пренасяни чрез 

животните. 

Пловдив, ОДБХ-

Пловдив 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

4/01.02.2021 г. 

населението. 

19. Редовно осъществяване на 

ДДД-обработки на площите 

публична общинска 

собственост. 

Община Марица Постоянен  Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Наредба № 

4/01.02.2021 г. 

Чл.4 от 

Наредба № 

1/2018 г. за 

условията и 

реда за 

извършване на 

дезинфек-ции, 

дезинсекции и 

дератизации 

Предотвратяване 

разпространението на 

опасни за здравето на 

човека болести и 

инфекции. 

20. Организиране и провеждане 

на кампании, стимулиращи 

административната 

Община 

Марица, НПО, 

БВС-Пловдив 

Постоянен  Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ и чл.31 от 

Т.14.1 от НП Стимулиране 

собствениците на 

домашни кучета да 
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№ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

СРОК 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

НОРМАТИВНО 

ОСНОВАНИЕ 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

регистрация, 

обезпаразитяване и 

кастрацията на домашните 

кучета. 

Наредба № 

4/01.02.2021 г. 

ограничат раждаемостта 

на своите любимци. 

 

 

 
 


