
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
 
 

за изпълнение на дейностите по Програма на Община Завет за изпълнение 
на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България и план за действие на общината за 
2021 година 

 
(Приет с Решение № 249 по Протокол № 25 / 17.02.2022 г. на Общинския съвет 

гр. Завет) 
 

 
В изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на животните, Националната 

програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Република България и Наредба № 4 от 01.02.2021г. за прилагане на националната 
програма с Решение №225 по Протокол №23 от 29.11.2021 г. на Общинския съвет гр. 
Завет е приета Програма на Община Завет за изпълнение на Националната програма за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 
България и план за действие на общината. 
 

Дейностите по овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Завет през 2021 г. се осъществяваха по сключен Договор №АО-
01-12-05/01.02.2021 г. със СДРУЖЕНИЕ „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА 
ЖИВОТНИТЕ-КЛОН РУСЕ“. Обработените безстопанствени кучета на територията на 
община Завет през 2021 г. са 42 броя. Предвидените по бюджета на община Завет 
средства за 2021 г. за изпълнение на програмата за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета са в размер на 5000,00 лв. Изразходвания бюджет за 2021 г. 
във връзка с изпълнение на програмата е 2100,00 лв.  

 
През 2022 г. Община Завет отново ще възложи на СДРУЖЕНИЕ „ГЕРМАНО-

БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ-КЛОН РУСЕ“ дейностите по овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на общината. 
 

Към момента изпълнението на общинските програми за овладяване на 
популацията на безстопанствени кучета е частично, с което не се постигат 
задоволителни резултати.  

За периода 2011 – 2021 г. вкл. на територията на Община Завет са заловени и 
обработени 405 безстопанствени кучета, което за периода е средно около 37 кучета на 
година: 

 

 

 

 

 



 

2011 г. – обработени 88 броя кучета 
2012 г. – няма обработени  кучета 
2013 г. – обработени 36 броя кучета 
2014 г. – обработени 26 броя кучета 
2015 г. – обработени 35 броя кучета 
2016 г. – обработени 23 броя кучета 
2017 г. – обработени 32 броя кучета 
2018 г. – обработени 48 броя кучета 
2019 г. – обработени 66 броя кучета 
2020 г. – обработени 9 броя кучета 
2021 г. – обработени 42 броя кучета 
 
Възнаграждението, което общината заплаща на сдружението през 2021 бе 50 лв. 

на обработено куче, като за 2022 г. ще е 58 лв. на обработено куче. 
Дейностите по овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на общината от сдружението се изпълняват качествено и в срок. При 
постъпване на сигнал в общинска администрация или в кметствата по населени места 
за безстопанствени кучета, незабавно се уведомява сдружението за залавяне и 
обработка на животните, което реагира в указания срок. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

Отчетът е публикуван на интернет страницата на Община Завет на 21.02.2022 г.  
 


