
 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
 

за изпълнение дейностите по „Общинска програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Завет” за 2012г. 

 
/приет с Решение № 121  по Протокол №17 от 28.03.2013г. на ОбС- Завет/ 

 

 

През изминалата година община Завет прие нова „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Завет за 2013 – 2016г.”  с Решение № 89 

от 27.11.2012г. на Общински съвет – Завет. 

Съгласно чл.40, ал. 5 от ЗЗЖ в община Завет е приета и нова Наредба за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на общината с Решение №90 взето 

по Протокол №13 от 27.11.2012г. на Общински съвет - Завет. Наредбата следва дейностите и 

мерките към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Завет”. 

Целта на новоприетите нормативи е засилване на контрола върху отглеждането на 

домашни кучета и трайно намаляване на безстопанствените. 

Определянето на точния брой на бездомните кучета е задължително условие при 

планирането и провеждането на всички мерки за намаляване на тяхната популация. 

Установяването на техния брой по населени места в общината и идентифициране на най-

рисковите територии  е важно за това, къде трябва да бъдат насочени усилията приоритетно. 

Съгласно чл.4, ал.1, т.4 от новоприетата наредба, на кучета – домашни любимци 

навършили 4-месечна възраст собствениците са длъжни да им поставят чип в 6-месечен срок 

от влизане в сила на тази наредба. Всеки собственик на куче – домашен любимец в срок до 

7/седем/ работни дни след издаване на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, 

регистрира кучето при ветеринарен лекар. 

Съгласно чл.4, ал.1 т.10 регистрацията за притежаване на домашно куче е задължителна, 

независимо дали за животното следва де се заплаща такса или е от категориите освободени от 

заплащане на такса. 

Собствениците  заплащат годишна такса по чл.41, ал.1 от Наредба №9 на ОбС гр.Завет, 

която е в размер на 5.00лв. Когато собственикът на кучето е пенсионер съгласно чл.41, ал.2 от 

наредбата таксата е в размер на 2.50лв. Заплащането се извършва в Центъра за информация и 

услуги на гражданите на общината. От заплащане на такса се освобождават собствениците на 

кучета по чл.41, ал.3 от Наредба №9. 

Въвеждането на задължителната регистрация склонява собствениците на кучета да ги 

пускат свободно, което води до увеличаване броя на бездомните кучета по населените места 

на територията на общината. 

Основните фактори, определящи наличието на бездомни кучета в дадено населено място 

се свеждат най-общо до три условия, които се предлагат в средата: наличното количество 

хранителен ресурс, вода и подслон. 

 

През отчетната година не е извършена кампания за кастрация, третиране срещу вътрешни 

и външни паразити, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка съвместно с фондация 

„Четири лапи” с която общината има сключен договор. 

В общината има обучени лица, притежаващи Удостоверение по защита и хуманно 

отношение към животните /за работа в приюти, хотели и зоомагазини/, които да извършват 

улавяне на безстопанствените кучета на територията на община Завет. 

 През 2012г. е съставен акт за нарушение на жител от с. Сушево. Лицето беше 

санкционирано по чл. 23, ал.2 от Наредба №16 на ОбС гр. Завет за притежаване и отглеждане 

на кучета на територията на община Завет, поради постъпила жалба от обслужващия селото 

инкасатор, нападнат от пуснатото на улицата домашно куче.  



  Община Завет няма сключен договор с лицензиран приют за безстопанствени 

кучета по чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, тъй като в област 

Разград все още няма такъв. 

 

Крайно наложително е изграждането на приюти за безстопанствени кучета в съответствие 

с нормативните изисквания. 
 

 

МЕХМЕД   ХАСАН  

Председател на Общинския съвет гр.Завет 

 

 

Отчетът   е публикуван на интернет - страницата на  Общинския съвет на 04.04.2013 

година. 

 


