
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 
за изпълнение дейностите по „Общинска програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Завет” за 2016 г. 
 

           (приет с Решение №178  по Протокол 16 от 27.02.2017г. на ОбС гр. Завет) 
 

 Един в голяма степен национален проблем, който има повече социален, 
отколкото екологичен характер, е регулиране популацията на безстопанствените 
кучета. Законът предвижда работа по програми за залавяне, кастрация, 
обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и връщане по местата на залавяне на 
животните или настаняването им в приюти.  

В изпълнение на Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ в община Завет са 
разработени Общинска програма и Наредба за овладяване популацията на 
безстопанствени кучета, приети с решение на Общинския съвет. Направените 
наблюдения и анализи показват, че основен източник на безстопанствени кучета са не 
самите безстопанствени кучета, а домашни животни. Трябва да се наложи строг 
контрол и върху домашните кучета – ветеринарна и административна регистрация, и 
стерилизация на по-голяма част от тях.  

Финансовите проблеми на населението и промените в обществото през 
последните години, доведоха до отслабване на контрола върху домашните кучета, 
които се явяват и непрекъснат източник на нови бездомни животни, освен тези които 
вече са на улицата.  

Години наред, кастрацията на домашни кучета като доброволно предприемана 
от собственика манипулация, е прилагана предимно по здравословни причини. 

В резултат на неконтролираното размножаване на домашните кучета, често 
пъти се появява нежелано потомство. Обикновено то бива изхвърляно на улицата, тъй 
като за тези кучета рядко има предварително подсигурени нови реални собственици, 
които да поемат с необходимата отговорност грижите по отглеждането на животните. 

Според закона, ограничаването на кучешката популация може да става чрез 
затварянето на животните в приюти или чрез кастриране. И двата метода изискват 
огромни за размерите на общинския бюджет средства, а направените опити с 
кастрация, не доведоха до желания резултат, който би се получил. 

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

Качествените промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките 
по общинските програми и обработването на безстопанствените кучета са повишаване 
на безопасността на градската среда и намаляване на социалното напрежение. 

Проведените през 2016 г. масови профилактични мероприятия за улавяне и 
обработване на безстопанствени кучета на територията на община Завет, по дати са: 

20.02.2016г. – обработени 9 броя кучета 
17.03.2016г. – обработени 7 броя кучета 
02.07.2016г. – обработени 4 броя кучета 
18.08.2016г. – обработени 1 брой кучета 
22.10.2016г. – обработени 2 броя кучета 
 
Общо за 2016 г. са обработени 23 броя кучета. След обработката кучетата са 

върнати по местата на обитаване. 
За периода 2011 – 2016 г. вкл. на територията на Община Завет са заловени и 

обработени 208 безстопанствени кучета, което за периода е средно малко над 34 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 
 

Задълженията на Община Завет в тази насока се изпълняват и чрез сключен 
договор за обработка /кастрация, обезпаразитяване, маркиране и ваксиниране/. 

През 2016г. договора между Община Завет и СДРУЖЕНИЕ „ГЕРМАНО-
БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ-КЛОН РУСЕ“ за осъществяване на 
мероприятия по залавянето и обработването на безстопанствените кучета бе подновен. 

При изпълнение на мерките по програмата участват и кметовете по населени 
места, които информират населението и осъществяват контрол при провеждане на 
мероприятия. 

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. 
 През отчетната година за притежаване на куче са заплатени такси за 2 броя 
кучета. Регистърът, който се води в общината е само по заплатена такса. 

За 2016 г. година общината не е получавала информация от ветеринарните 
лекари за регистрирани при тях домашни любимци. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 


