
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
 
 

за изпълнение дейностите по „Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Завет” за 2019 г. 

 
(Приет с Решение № 56 по Протокол № 6 / 29.04.2020 г. на Общинския съвет гр. 

Завет) 
 

 
Регулиране популацията на безстопанствените кучета е един в голяма степен 

национален проблем, който има повече социален, отколкото екологичен характер. 
В изпълнение на Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ в община Завет са 

разработени Програма и Наредба за овладяване популацията на безстопанствени 
кучета, приети с решения на Общинския съвет. Целта на приетите нормативи е 
установяване на контрол върху популацията от домашни и безстопанствените кучета, 
като се гарантира здравето на хората, безопасността на градска среда. Направените 
наблюдения и анализи показват, че основен източник на безстопанствени кучета са не 
самите безстопанствени кучета, а домашни животни. Това показва, че трябва да се 
наложи строг контрол и върху домашните кучета – ветеринарна и административна 
регистрация, и стерилизация на по-голяма част от тях. Регистрацията на домашни 
кучета и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на 
проблема и овладяване на нежелани животни от дома към улицата. 

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.  

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 водят 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.  

Общо за 2019 г. са обработени 66 броя кучета. След обработката кучетата са 
върнати по местата на обитаване. 

За периода 2011 – 2019 г. вкл. на територията на Община Завет са заловени и 
обработени 354 безстопанствени кучета, което за периода е средно около 36 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 
Задълженията на Община Завет в тази насока се изпълняват и чрез сключен 

договор за обработка /кастрация, обезпаразитяване, маркиране и ваксиниране/. 



На 16.01.2019 г. 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. 

Възнаграждението, което общината заплаща на сдружението през 2019 бе 49 лв. 
на обработено куче, като за 2020 г. отново е 49 лв. на обработено куче. 

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. 
  
 
 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 


