
 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

за изпълнение дейностите по „Общинска програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Завет” за 2013г. 

 

/приет с Решение № 207 по Протокол №31  от 28.03.2014г. на ОбС - Завет/ 

 

Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Завет следва дейностите и мерките към тях, предвидени в „Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Завет”.  

Съгласно чл.40, ал.2 от ЗЗЖ, кметовете на общини организират изпълнението на 

програмите и ежегодно внасят отчет за тяхното изпълнение пред Изпълнителния директор 

на Българската агенция по безопасност на храните. 

Дейностите по програмата и етапите се отчитат и пред Общински съвет. 

Целта на приетите нормативи е установяване на контрол върху популацията от 

домашни и безстопанствените кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността 

на градската среда и европейския имидж на България.  

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. 

При подаване на сигнал или жалба за наличие на безстопанствени кучета, се реагира 

своевременно, като  комисия назначена със заповед на Кмета на община Завет отива на 

място за проверка.  

На база на проверката се изготвя констативен протокол. В зависимост от констатациите 

се предприемат следните действия: 

▪ Доказано агресивни кучета се третират съгласно чл.179 от ЗВМД. 

▪ В случай, че жалбата е неоснователна кучето/та се обработва/т и се връща/т на място 

на залавяне. 

Предприетите мерки се изпълняват от СДРУЖЕНИЕ „ ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА 

ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ-КЛОН РУСЕ“, с което Община Завет през отчетната 2013 год. 

сключи договор за възлагане на дейности по Общинска програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Завет. 

  

Проведени бяха масови профилактични мероприятия за улавяне и обработване на 

безстопанствени кучета на територията на общината, по дати: 

01.08.2013г. – обработени 6 броя кучета 

03.08.2013г. – обработени 14 броя кучета 

09.08.2013г. – обработени 4 броя кучета 

11.08.2013г. – обработени 4 броя кучета 

14.08.2013г. – обработени 8 броя кучета 

 

Качествените промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по 

програмата и обработването на безстопанствените кучета са повишаване на безопасността 

на градската среда и намаляване на социалното напрежение. 

Също така регистрацията на домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще 

спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани 

животни от дома към улицата. 

Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни, количествени  

подобрения и постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до 

изтеглянето им в приюти. 

 

 


