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І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:
В изпълнение на законовите разпоредби, разписани в Закона за защита на животните
/ЗЗЖ/, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)
представя в Министерство на земеделието, храните и горите Отчет за изпълнение на
Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Република България през 2019 г.
С писмо № 6 – ЗЖКФ/07.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ до
директорите на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) се изискаха
обобщени доклади от общините за изпълнението на Общинските програми за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета през 2019 г.
В представения отчет се съдържа обобщена информация от всички 265 общини в 28
области в Република България по отношение на изпълнението на приетите от общинските
съвети програми за овладяване на популацията от безстопанствените кучета, в съответствие
с изискванията на чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ.

II. ЦЕЛ:
Динамиката в популацията на безстопанствените кучета на територията на
Република България представлява сериозен обществен проблем, водещ до последствия от
здравен, социален, екологичен, битов и икономически характер.
Овладяването на популацията на безстопанствените кучета е многоетапен процес,
изискващ приемането и използването на единен подход, като основополагащ фактор за
осъществяването на ефективен контрол.
Целта е да бъдат разработени дългосрочни и устойчиви стратегии за ефективно
овладяване популацията на безстопанствените кучета.
От съществено значение за защитата на здравето и благосъстоянието на
безстопанствените животни и на хората, които влизат в контакт с тях, е ефективното
изпълнение на предприетите мерки чрез съвместни усилия и работа в тясно сътрудничество
на цялото общество със съответните компетентни органи.
С Решение на Министерски съвет на Република България на 14.03.2019 г. е
приета Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на Република България, на основание чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ
(наричана за краткост - Националната програма/програмата).
Националната програма има за цел установяване на дългосрочни и ефективни мерки,
които ще доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на страната чрез:
 прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на
безстопанствените кучета на територията на страната, предвидени в българското
законодателство;
 прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и
търговията с кучета, предвидени в българското законодателство;
 повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната
кастрация и регистрация.
Съгласно законовите разпоредбите на ЗЗЖ всяка община приема своя програма за
овладяване популацията на безстопанствени животни, в която трябва да са разписани и
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разработени конкретни, дългосрочни и устойчиви стратегии за ефективно постигане на
националните цели, а именно:
 постигане на по-здрава и защитена среда за населението и за животните, чрез
минимизиране риска от разпространението на заразни болести и инфекции,
възникване на зоонози;
 регистрация и надзор на безстопанствените кучета;
 обработката на безстопанствените кучета чрез масова кастрация/залавяне на всички
кучета във фертилна възраст, приоритетно женски/;
 намаляване присъствието на безстопанствените кучета на обществени места (улици,
детски площадки, територии около детски градини и училища, междублокови
пространства, болници, паркове, автогари и ЖП гари, спирки и др.)
 популяризиране ползите от кастрацията на домашните кучета;
 провеждане на кампании за осиновяване на безстопанствени кучета;
 предотвратяване и преустановяване на незаконна търговия с безстопанствени кучета
и преустановяване на нерегламентирания им транспорт в и извън границите на
страната ни;
 идентификация и регистрация на домашните кучета;
 завишаване на контрола върху отглеждането на домашните животни (контрол върху
отглеждането на домашни любимци, респ. размножаването им, безотговорното
отношение към поколението им и най-вече с изоставянето им от страна на техните
собственици);
 контрол върху развъдната дейност с кучета и котки, като способ за ограничаване на
нелегалната търговия с животни и произтичащите от това измамни практики и
рискове от разпространение на някои зоонози;
 провеждане на информациoнни и обучителни кампании сред населението с цел
отстраняване на нерегламентирано развъждане и повишаване идентификацията и
ваксинацията при домашните любимци;
 осиновителски кампании за намиране на /нови/ собственици на настанените в
приютите животни;
 съвместна работа с практикуващите ветеринарни лекари/кабинети на територията на
страната;
 събиране на средства чрез дарителски кампании за общинските/частните приюти за
безстопанствени животни;
 стимулиране на активността на гражданите и тяхното адекватно съдействие за
решаване на проблемите, към които тези програми са насочени.
Изпълнението на горепосочените мерки са от съществено значение за подпомагането
и ефективното изпълнение на целите, заложени в Националната програма.
На национално ниво проблемът с популацията на безстопанствените кучета е
свързан предимно с неконтролируемото размножаване на домашните кучета и котки
и изоставянето на приплодите им на улиците.
Причините за безотговорното отношение от страна на някои стопани към домашните
им любимци са свързани основно с първоначална липса на знания по отношение на
притежаването на куче, коте и др.
Домашните любимци, най-често кучета и котки са важна част от живота и
ежедневието на много български семейства.

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
 +359 (0) 2 915 98 20,
+359 (0) 2 915 98 98, www.babh.government.bg

страница 5 от 29

Притежаването на домашен любимец е голяма радост и същевременно важна
морална и обществена отговорност на стопаните. Преди предприемането на тази стъпка е
важно всеки човек да бъде добре информиран и да помисли дали наистина е готов за това.
Тъй като екологията на кучетата и котките е свързана основно с човешката дейност,
насърчаването на отговорното отношение на собствениците на животни е ключов момент.
Това би подпомогнало намаляването на броя на безстопанствените животни и
разпространението на някои заразни заболявания, с важно обществено значение в
национален и световен мащаб, като бяс, ехинококоза и др.
Поощряването на отговорно отношение към домашните любимци може да намали
значително броя на безстопанствените кучета и разпространяването на зоонози.
Наличието на безстопанствени животни на дадена територия е в пряка зависимост от
наложените взаимоотношения в човешкото общество.
През последните години в аспектите на хуманното отношение към животните и на
общественото здраве и сигурност, нашата цел е да се ограничи изоставянето на кучетата,
като се повиши осведомеността, както на собствениците им за техните отговорности към
домашните любимци, така и на обществеността.
Освен да забелязват и докладват за наличието на безстопанствени животни,
гражданите следва да възпитават непримиримост към практиките за изоставяне на
животните. Целта е спазването на действащата законодателна рамка и усъвършенстването й
в посока на подобряване условията за хуманно отношение към животните в страната.
Към момента, на ниво Европейски съюз не съществува разработено законодателство
за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Всяка от държавите членки
приема свои национални правила за справяне с този проблем и за постигане на желаните
резултати. По тази причина в различните държави-членки на ЕС предприетите мерки
варират в широки граници.
Изключително важно е всички ветеринарни служби да изпълняват изискванията на
Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), следвайки техните
политики и принципи. В Кодекса за здравеопазване на сухоземните животни на OIE ясно и
отчетливо са записани условията, необходими за развитието на ветеринарната служба в
страната, а именно: вертикална система с пряко подчинение на правителството. Този
Кодекс следва да бъде прилаган в своята цялост от ветеринарните власти на всички страни
членки на OIE.
Решенията, касаещи законодателството, неговото прилагане и изпълнение на
предприетите мерки, попадат в обхвата на компетентността на държавите членки (ДЧ).
В Република България и в повечето ДЧ за решението на въпроса се работи на
общинско ниво.

III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
Приемането на Националната програма е основополагащ момент в създаването на
стабилна законодателна уредба в страната ни по отношение на овладяването популацията
на безстопанствените животни. По своята същност (принципи, цели и задачи) програмата
представлява „инструмент“ и в същото време регулаторен механизъм за контролиране на
популацията на безстопанствените кучета и освобождаването на улиците от тях.
Важен етап в изпълнението на Националната програма е прилагането на последващ
мониторинг, включващ система от наблюдения, анализи и оценка на дадени явления,
действия и събития, имащи пряко отношение към изпълнението на заложените цели.
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След идентифицирането на източника на проблема и набелязването на целите, които
трябва да бъдат постигнати е важно да се отбележи, че заложените в програмата цели са
измерими индикатори.
Получените числови стойности на заложените индикатори могат да бъдат
сравнявани във всеки етап от прилагането на Националната програма, а анализът на
получените данни ще бъде индикатор за изпълнението на заложените цели.
Съгласно законовите разпоредби, разписани в чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ всяка община
приема своя програма за овладяване популацията на безстопанствени животни, в която
трябва да са разписани и разработени дългосрочни и устойчиви стратегии за ефективно
постигане на общинските и националните цели.
Приемането на Националната програма налага необходимостта от своевременно
адаптиране на общинските програми към националната, но за този процес е необходим
адаптационен период, който е с различна продължителност в отделните общини. Една от
основните причини за това е различното финансово обезпечаване на общините в България.
Съгласно изготвените анализи на годишните доклади за изпълнението на
общинските програми през последните 3 години е констатирано, че в страната се прилагат
различни методи за овладяване на популацията на безстопанствени животни, които се
оказват недостатъчно ефективни за постигането на задоволителни резултати.
Отново опитът показва, че за изпълнението на предприетите мерки и за
осъществяването на ефективен контрол трябва да се предприемат мерки и инициативи, като
се изисква участието на повече от една институция, ангажирана с поставения въпрос.
Готовността на държавните ведомства, общини, ветеринарни лекари и
неправителствени организации да работят заедно, в тясно сътрудничество и да прилагат
интегриран, цялостен и дългосрочен подход за управление на съществуващите популации
от безстопанствени животни, включително и предотвратяване появата на нови
безстопанствени кучета е основополагаща.

IV. ОБЩИ АНАЛИЗИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЕ:
Изпълнението на приетите от общинските съвети програми за овладяване на
популацията от безстопанствените кучета в страната има ключова роля за извършването на
общ анализ и оценка на ситуацията в национален мащаб.
Засиленото присъствие на безстопанствени животни в определени екологични ниши
на градската среда е важен обществен проблем.
Към днешна дата броят на инцидентите с хора, предизвикани от безстопанствени
кучета (ухапвания, нападения и др.) не са с тенденция за намаляване.
За да се освободят определени места (детски площадки, детски градини, училища,
междублокови пространства) от присъствието на безстопанствени животни, е необходимо
гражданите да преустановят храненето на тези животни. Липсата на храна ще доведе до
освобождаване на тези територии и до сигурност сред населението.
Друга важна мярка е стриктният контрол върху общините, във връзка с
изпълнението на общински програми за овладяване на популацията на безстопанствени
кучета на територията на Република България и предприемане на действия по
преброяване на безстопанствените котки. Практическият опит показва, че при
намаляване на популацията на безстопанствените кучета, тяхната екологична ниша се
запълва от безстопанствени котки. В тази връзка е резонно да се извършва и преброяване на
безстопанствените котки.
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1. Обобщени данни по области за изпълнение на общинските програми за
овладяване на популацията от безстопанствени кучета за 2019 г.

Брой извършени проверки на Ж.О., които са под
контрола на ОДБХ
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10

10

6

18

18

0

0

1

406

790

711

160

0

33

151

0

0

0

Брой регистрирани безстопанствени
КЧ, въведени във ВетИС

Умрели

Евтаназирани

Осиновени

Брой КЧ, обработени и върнати по
места

Предприети корективни действия от
страна на ОДБХ при констатиране
неизпълнение на чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ
Регистирани приюти за
безстопанствени животни по реда на
чл. 137 от ЗВД

ДА
Брой общини*

Данни за обработени безстопанствени КЧ

Брой извършени проверки от ОВЛ за изпълнение на
програмите за овладяване популацията от
безстопанствените КЧ

Заловени

14

НЕ

14

Област

Преброени

Изпълнение на
програмите за
овладяване
популацията на
безстопанствени
КЧ

Благоевград
Бургас
Варна
Велико
Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
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7

7

0

0

1

425

425

318

47

0

61

425

9

44

0

8

8

0

0

1

0

1213

587

456

2

104

683

2

0

0

7

6

1

1

2

706

644

365

228

0

0

644

9

80

1

4

4

0

0

0

1735

1535

1417

22

71

26

480

16

20

0

10

10

0

6

0

130

129

129

0

0

4

10

17

19

23

1

1

0

0

5

3589

3473

1964

945

55

394

2792

2

28

0

22

22

0

0

2

3843

879

900

95

38

37

524

17

6

2

11

11

0

0

2

89

819

522/449

364

4

40

61

35

35

0

5

5

0

0

2

3373

598

563

106

0

0

106

5

3

1

11

11

0

0

2

1288

320

326

35

0

2

251

4

5

0

10

10

0

0

2

521

888

678

269

1

32

633

7

4

1

5

5

0

0

3

481

184

57

18

1

28

5

3

1

1

265

263

2

19

16947/ 813 4305

203

1033

11321

237

378

99

Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София град
Софияобласт
Стара
Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Общо

53 28 260 22 646

2. Финансиране на програмите за овладяване на популацията на безстопанствени
кучета на територията на Република България за 2019 г.
Съгласно законовите разпоредби, разписани в чл. 40 б от ЗЗЖ, изпълнението на
дейностите свързани с овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията
на Република България, следва да бъдат финансирани със средства от:
1.
2.
3.
4.

държавен бюджет;
общински бюджет;
дарения от физически и юридически лица;
международни програми и проекти;

В изпълнение на ЗЗЖ Общинските съвети приемат Програми за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им.
3. Преброяване на безстопанствените кучета
През 2019 г. в област Русе не е извършвано преброяване на популацията на
безстопанствените кучета. Общият брой на преброените безстопанствените кучета,
изчислен на база другите 27 области в Република България за 2019 г. е 28 260 броя, през
2018 г. е 26 199 броя, а през 2017 г. е бил 24 194 броя.
През 2018 г. не е извършено преброяване в област Велико Търново и данните са на
база 27 области.
Наблюдава се увеличение в броя на преброените безстопанствени кучета: с 7,3 %
спрямо 2018 г. и с 14,39 % спрямо 2017 г., което може би се дължи на факта, че при
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извършеното преброяване през 2018 г. 10 общини в страната са нямали приети общински
програми.
Информацията за броя на преброените безстопанствени кучета е представена на фиг. 1.

Фиг. 1: Сравнение на данните за преброените безстопанствени кучета за последните 3 години – 2017 г.,
2018 г. и 2019 г.

През 2019 г. при изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията
на безстопанствените кучета в страната са заловени 22 646 броя, от които 4 305 броя са
осиновени. Заловените кучета са увеличени с 925 броя, защото през 2018 г. броят на
заловените е бил 21 721 броя, а на осиновените 3 872 броя, а през 2017 г. - заловени 22 318
броя, от които 3 817 броя са осиновени.
Броят на заловените безстопанствени кучета през 2019 г. се е увеличил с 4,8 %
спрямо 2018 г. и с 1,45 % спрямо 2017 г.
Броят на осиновените безстопанствени кучета през 2019 г. се е увеличил с 10,6 %
спрямо 2018 г. и с 11,34 % спрямо 2017 г.
Информацията за броя на заловените безстопанствени кучета е илюстрирана на фиг. 2.

Фиг. 2: Сравнение на данните за заловените безстопанствени кучета за последните 3 години - 2017 г.,
2018 г. и 2019 г.

Динамиката в броя на осиновените кучета в страната е представена посредством фиг. 3:
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Фиг. 3: Сравнение на данните за осиновените безстопанствени кучета за последните 3 години 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

Кастрирани, обработени и върнати по местата на залавянето им кучета, съгласно
законовите разпоредбите, посочени в чл. 47 от ЗЗЖ през 2019 г. са 16 947 броя, броят им
през 2018 г. е бил 18 032, а през 2017 г. - 18 191 броя.
Броят им показва намаление с 1 085 броя (6,02 %) в сравнение с 2018 г. и с 1 244
(6,84 %) спрямо 2017 г.
Информацията е представена в табл. 1:
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Заловени кучета

22 318

21 721

22 646

Осиновени кучета

3 817

3 872

4 305

Обработени и върнати
18 191
18 032
16 947
по места кучета
Табл. 1: Сравнение на данните за кастрирани, обработени и върнати по места безстопанствени кучета за
последните 3 години – 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

През последните три години се забелязва положителна и трайна тенденция за
осиновяване на български животни в чужбина. С оглед прилагането на единен подход и
гарантиране спазване разпоредбите на действащото европейско и национално
законодателство е разработена Стандартна оперативна процедура (СОП) за сертифициране
при транспортиране на домашни любимци с търговска цел.
Документът е публикуван на страницата на БАБХ:
http://www.babh.government.bg/userfiles/files/Proceduri%20BABH/ZHOJKF/Zapoved_ut
vyrzhdavam_%26_SOP_10_Sertificirane_pri_transportirane_na_domashni_lubimci.pdf
Основно лица, представители на неправителствени организации осъществяват
търговия с животни. Най-често животните са транспортирани към Германия и Холандия с
цел осиновяване. Процентът на осиновените кучета е най-висок в областите: Бургас,
Перник, София град, Стара Загора и Русе.
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Съгласно информацията, посочена в докладите на общините в България,
увеличаването броя на безстопанствените кучета се наблюдава предимно в края на летния
сезон и началото на есента, когато много собственици изоставят домашните си любимци.
Това може би е една от причините в някои населени места (вилни зони, курорти).
Опитът в тази насока показва, че изоставянето на домашните любимци и
изхвърлянето на нежеланите им приплоди е постоянен процес, водещ до непрекъснато
увеличение на популацията на безстопанствените кучета в страната.
Необходимо е да се направи причинно следствена връзка между числовите
показатели, определящи даден процес (увеличена популация на безстопанствените кучета),
и факторите, оказващи влияние върху динамиката му:
 лоша осведоменост от страна на собствениците на домашни любимци за
произтичащите права и задължения, във връзка с притежаването на куче/коте;
 безотговорно отношение от страна на стопаните към домашните им любимци
(неосигурена кастрация, неконтролирано размножаване на животните и
изхвърлянето на приплодите им);
 социално-икономически фактори.
Към днешна дата много възрастни хора живеят сами в обезлюдени села и махали на
България, което налага необходимостта да притежават куче-пазач. Тези животни се
отглеждат в дворовете на хората и най-често поради финансова невъзможност не се
кастрират.
Друга част от градското население на страната, по гореизброените причини,
превозват нежеланите приплоди на домашните си любимци към други градове и села,
където ги изоставят. Този процес е постоянен и представлява главната причина за появата
на голям брой нови некастрирани кучета основно в общинските центрове.
Това за пореден път показва, че източникът на безстопанствени кучета не са самите
безстопанствени кучета, а домашните кучета и техните нежелани приплоди.
Всяка община разполага с различен бюджет за изпълнение на мерките по
овладяването на популацията на безстопанствените кучета. За съжаление по социалноикономически причини в страната има общини, които не разполагат с достатъчно средства
за изпълнението на общинските си програми за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета. Появата на нови безстопанствени кучета със статут на
„изоставени домашни любимци“ поражда невъзможността на някои общини да се справят
ефективно с изпълнението на мерките в приетите от тях общински програми.
Като друга причина за изоставянето на голям брой домашни любимци се посочват
измамните търговски практики (on-line търговия). Хората си закупуват малко кученце от
желаната от тях порода, но след време, когато животното порасне и не притежава
характерните белези на вида, стопаните го изоставят.
1. Приюти за безстопанствени животни:
Българската агенция по безопасност на храните е разработила и поддържа в
актуалност Национален регистър на приютите в Република България.
Адресите за контакти, както и капацитета на приютите са публично достъпни на
интернет страницата на БАБХ:
http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/5/%D0%97%D0%B4%D1%80%D
0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2
На територията на следните области няма регистрирани приюти: обл. Пазарджик,
обл. Сливен, обл. Смолян и София област.
Броят на регистрираните приюти на територията на страната са 52 (петдесет и два),
след последната актуализация на регистъра, извършена през 2020 г.
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Въпреки затрудненото финансово положение на повечето общини в България се
забелязва увеличаване в броя на приютите за безстопанствени животни, в сравнение с 2018
г. когато техният брой е бил 51 (петдесет и един), а през 2017 г. - 47 (четиридесет и седем)
броя.
4. Интегрирана информационна система ВетИС на БАБХ
Обобщени данни по области за домашните кучета за 2019 г., съгласно извършена
справка в интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ:
Данни за домашни КЧ

Брой
регистрирани
домашни КЧ

Област

Корективни
мерки от
Корективни мерки от страна на
Брой регистрирани
страна на
ОДБХ при нарушения на
домашни КЧ,
ОДБХ при
изискванията по чл. 172, чл. 173, чл.
въведени във
констатиране
174 и чл. 177 от ЗВД
ВетИС
неизпълнение
на чл. 39, ал. 2,
т. 14 от ЗВД

Благоевград

471

0

407

0

Бургас

518

144

1013

4

Варна

1061

8

3896

0

В. Търново

1307

31

975

1

Видин

333

2

333

4

Враца

2410

0

585

0

447

37

2267

0

1270

32

35

0

Кърджали

952

55

570

0

Кюстендил

158

0

152

0

Ловеч

362

32

112

1

Монтана

197

26

183

0

Пазарджик

265

11

265

0

Перник

313

2

344

1

Плевен

769

3

769

0

1904

0

2423

0

80

0

80

0

Русе

498

35

498

0

Силистра

160

4

160

0

Габрово
Добрич

Пловдив
Разград
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Сливен

208

0

752

0

Смолян

424

23

234

0

София град

7480

0

7480

0

София обл.

2278

1763

1

2

Ст. Загора

942

3

242

0

Търговище

230

0

133

9

Хасково

1669

23

822

0

Шумен

169

3

358

2

Ямбол

175

0

442

0

27050

2237

25531

24

Общо

Табл. 2 Обобщени данни по области за домашните кучета за 2019 г.

В изпълнение на Заповед на изпълнителния директор на БАБХ № РД 11-606 от
15.05.2012 г. е предоставен достъп до интегрираната информационната система на БАБХ
(ВетИС) за въвеждане на данни за идентифицирани кучета, на регистрираните
частнопрактикуващи ветеринарни лекари на територията на цялата страна, както и на
ветеринарни лекари, работещи в регистрираните приюти в страната.
През 2019 г. броят на регистрирани домашни кучета е 27 050, през 2018 г. - 32 961, а
през 2017 г. е бил 32 708 броя.
Констатира се намаление в броят на въведените в системата ВетИС кучета от
регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ) с 17,94 % спрямо 2018 г. и намаление с
намаление с 17,3 % спрямо 2017 г.
В сравнение с предходните отчетни периоди се забелязва следното:
 2017 г. регистрирани 32 708 броя домашни кучета, а въведени във ВетИС
21 949 броя;
 2018 г. регистрирани 32 965 броя домашни кучета, въведени във ВетИС 27 865
броя;
 2019 г. регистрирани 27 050 броя домашни кучета, въведени във ВетИС 25 531
броя;

Въпреки намаления брой на регистрираните домашни кучета за 2019 г. се
наблюдава пропорционално увеличение в броя на въведените кучета във ВетИС. Тази
положителна тенденция се дължи на извършените проверки от инспекторите от ОДБХ на
регистрираните на тяхна територия ветеринарни лечебни заведения (ВЛЗ) и по-конкретно
извършените проверки на ветеринарните лекари за коректно изпълнение на разпоредбите
на чл. 39, ал. 2, т. 14 от ЗВД, а именно въвеждане на данните на регистрираните кучета.
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Информацията за броя на регистрираните домашни кучета, въведените във ВетИС е
илюстрирана на фиг. 4:

Фиг. 4: Сравнение на данните за регистрираните и въведените във ВетИС домашни кучета за 2017 г.,
2018 г. и 2019 г.

Информацията за броя на регистрираните безстопанствени кучета, въведените във
ВетИС е илюстрирана на фиг. 5:

Фиг. 5: Сравнение на данните за регистрираните и въведените във ВетИС безстопанствени кучета
за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

В интегрираната информационна система на БАБХ - ВетИС за 2019 г. са въведени
данните за общо 36 852, през 2018 г. - 37 699 броя регистрирани домашни и
безстопанствени кучета, докато стойността на същия показател през 2017 г. е бил 29 736
броя.
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От представените графики се вижда следното:
 броя на регистрираните и въведените домашни кучета във ВетИС за 2019 г. е
намалял с 8,38 % спрямо 2018 г. и се е увеличил с 14,03 % спрямо 2017 г.
 броя на регистрираните и въведените безстопанствени кучета във ВетИС за
2019 г. се е увеличил с 13,13 % спрямо 2018 г. и с 31,22 % спрямо 2017 г.
Извършените проверки от ОВЛ за изпълнението на общинските програми и
проверките на обекти от ОДБХ, както и предприетите мерки са представени в табл. 3:
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1.
Брой извършени проверки от ОВЛ за изпълнение на
218
191
237
общинските програми
2.
Брой извършени проверки на обекти, под контрола на
455
326
378
ОДБХ
3.
Констатации и предприети мерки
91
79
99
Табл. 3 Обобщени данни за извършени проверки от ОВЛ, ОДБХ и предприети мерки за последните 3
години – 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

От представените данни се забелязва завишен брой на проверките от страна на
ОДБХ и ОВЛ за изпълнение на общинските програми и завишен контрол над
животновъдните обекти, контролирани от ОДБХ.
Във връзка със слабия интерес от страна на гражданите и занижения контрол по
отношение събиране на данъците от общините, продължава невъзможността за цялостно
покритие на популацията от домашни кучета.
2. Предприети корективни действия от страна на ОДБХ
Съгласно законовите разпоредби, разписани в чл. 178 от Закона за
ветеринарномедицинска дейност (ЗВД), кметовете на общини, райони и кметства
организират контрола за спазване изискванията по чл. 172, т. 1 и 2, чл. 173, т. 1 и чл. 177,
ал. 1, т. 3 и 4 от същия закон.
Контролните дейности по прилагане на закона се подпомагат постоянно от
ветеринарномедицинските специалисти от ОДБХ.
Във връзка с осъществен контрол по спазване на изискванията, посочени в чл.172,
чл.173, чл. 174 и чл. 177 от ЗВД през 2019 г. са издадени 2237 броя предписания,
наказателни постановления и АУАН за неспазване разпоредбите за хуманно отношение към
животните, през 2018 г. броят им е бил 937, а през 2017 г. броят им е 1165.
Представените данни показват изключително завишен контрол от страна на ОДБХ
спрямо предходните отчетни периоди.

V. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ОБЩИНИ
На базата на получените данни от всички 28 ОДБХ на територията на страната,
могат да се направят следните констатации:
През 2018 г. е имало общини, които не са изпълнили разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от
ЗЗЖ, а именно не са разработили и приели общинска програма, по която да работят в
посока намаляване популацията на безстопанствените кучета. Други общини са работили
по изтекли общински програми.
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При извършения анализ на получената информация за 2018 г. е констатирано
неефективно прилагане на действащото законодателство.
В тази връзка, от БАБХ са предприети действия по засилване контрола върху
дейността на кметовете и в спешен порядък е разпоредено на съответните ОДБХ да
предприемат корективни действия в съответствие с Глава седма, раздел І административно
наказателни разпоредби от ЗЗЖ за стриктно спазване разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от
същия.
Във връзка с гореизложеното през 2019 г. само две общини нямат приети общински
програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета - общ. Крушари, обл.
Добрич и общ. Алфатар, обл. Силистра. От ОДБХ са издадени предписания и на двете
общини за приемане на общински програми. Останалите 263 общини на територията на
страната имат приети общински програми, като на някои общини програмите са изтекли
през 2019 г. и са изработени нови, които са внесени за гласуване от Общинския съвет на
съответната община. В изпратените данни от ОДБХ за тези общини е отразено, че имат
общински програми, макар и изтекли, в процес на гласуване, общините продължават да
работят по тях. Това е от важно значение, тъй като в предходни отчетни периоди е имало
общини, които са имали програми, но не са ги изпълнявали.
От направеният анализ по общини за 2019 г. се забелязва напредък в посока към
овладяване на популацията на безстопанствените кучета.
Броят на общините, които са нямали приета общинска програма за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета през 2017 г. е бил 15, през 2018 г. – 10, а през
2019 г. – 2.
Информацията е представена чрез фиг. 6:

Фиг. 6: Сравнение на данните за броя на общините с неприети Програми - 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

Въпреки, че драстично е намалял броят на общините, които нямат програми, трябва
да се отбележи, че доста общини работят по изтекли програми.
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Основният проблем при изпълнението на общинските програми в повечето общини
остава финансовото им обезпечаване. Недостатъчните или пълна липса на финансови
средства води не само до неизпълнение на програмите, а и до невъзможност да се
ремонтират, разширяват или изграждат приюти за безстопанствени кучета.
Почти всяка област е обявила, че изпълнението на програмите е изключително
трудно и поради тази причина нейното изпълнение (на програмата) е частично.
В табличен вид по-долу e представен отчет на изразходваните средства по области,
във връзка с изпълнението на общинските програми за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на страната за 2019 г.
ОБЛАСТ

БРОЙ
ОБЩИНИ

ИЗРАЗХОДВАНИ
СРЕДСТВА (лв.) за
2017 г.

ИЗРАЗХОДВАНИ
СРЕДСТВА (лв.) за
2018 г.

ИЗРАЗХОДВАНИ
СРЕДСТВА (лв.)
за 2019 г.

Благоевград
14
204 258
329 618
242 395
Бургас
13
327 213
446 816
504 993
3.
Варна
12
157 967,60
10 429
589 850
4.
360 041
Велико Търново
10
247 013
421 180
5.
Видин
11
112 800
2 000
7 300
6.
Враца
10
109 447
127 057
144 699
7.
246 700
Габрово
4
120 000
114 550
8.
Добрич
8
376 602
385 264
41 616
9.
Кърджали
7
111 282
130 500
165 000
10.
Кюстендил
9
83 945
148 083
няма данни
11.
Ловеч
8
78 000
25 210
94 000
12.
Монтана
11
90 000
119 800
151 900
13.
Пазарджик
12
35 624
8 775
3 835
14.
Перник
6
112 029
90 300
108 500
15.
149 674
Плевен
11
44 856
121 753
16.
Пловдив
18
137 658,28
200 694
272 994
17.
Разград
7
34 807
32 188
72 500
18.
336 920
Русе
8
329 652
349 609
19.
Силистра
7
137 845
128 861
няма данни
20.
Сливен
4
84 800
15 681
47 755
21.
Смолян
10
60 200
29 830
47 459
22.
София град
1
2 200 000
2 356 000
2 351 273
23.
София област
22
62 763
23 320
няма данни
24.
Стара Загора
11
72 493,50
192 358
166 571
25.
Търговище
5
130 845
146 754
201 893
26.
144 379
Хасково
11
76 031
127 490
27.
Шумен
10
104 145
103,376
84 927
28.
Ямбол
5
174 100
174 070
167 151
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои общини са отказали да предоставят информация, относно изразходените средства
във връзка с изпълнението на общинските програми за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на страната за 2019 г.
1.
2.

Кратко резюме за изпълнението на Общинските програми в 28-те области на
страната
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1.

Област Благоевград:

Всички 14 (четиринадесет) общини на територията на област Благоевград имат
приети програми за намаляване популацията на безстопанствените животни.
В общините, в които няма регистрирани приюти, залавянето и обработването на
безстопанствените кучета се извършва от частнопрактикуващи ветеринарни лекари или
фирми, с които съответните общини имат сключен договор. В случаите с наети фирми,
същите имат договор с ветеринарен лекар, осигуряващ ветеринарномедицинското
обслужване на животните, свързано с изпълнение на заложените мерки в програмите.
В общини Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен и Струмяни имат договори с
регистрирани ветеринарни лекари за изпълнение на програмата, но не са получавали
сигнали за безстопанствени кучета и не са обработвали такива.
В обл. Благоевград има изградени два приюта за безстопанствени животни.
2.

Област Бургас:

Всички общини на територията на обл. Бургас нямат приети актуални програми и
планове по чл. 40, ал. 3, поради факта че няма приета наредба за прилагане на
Националната програма и за процедурите на нейното изпълнение, механизма на
финансиране и отчетност, съгласно изискванията и сроковете, посочени в чл. 40, ал. 2 от
ЗЗЖ и § 10 (2) от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на ЗЗЖ (ДВ, бр. 34 от 2016 г.).
Общините изпълняват програми за овладяване популацията на безстопанствените
кучета, приети от общинските съвети до влизането в сила на този закон, съгласно § 9 от
Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЗЖ.
На територията на областта има изградени пет приюта за безстопанствени животни, три общински и два частни.
3.

Област Варна:

През 2019 г. във всички 12 (дванадесет) общини на територията на обл. Варна имат
приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета. В 11
(единадесет) от общините приетите програми за овладяване популацията на
безстопанствените кучета се изпълняват, а в една община се изпълнява частично.
На територията на област Варна има изградени четири приюта за безстопанствени
кучета, в следните общини: общ. Варна, общ. Аксаково, и общ. Девня.
През 2019 г. е изграден нов (четвърти) приют, намиращ се на територията на с.
Крумово, общ. Аксаково.
Община Варна е информирала писмено ОДБХ - Варна, че поради затруднения при
сключването на нов договор за ветеринарномедицинско обслужване на Общинския приют
за безстопанствени кучета (ОПБК) в с. Каменар и амбулаторията към него, всички кучета
от приюта са предадени за обгрижване на приют, собственост на Фондация „Лъки Хънт
Проджект“. От този момент амбулаторията и приюта са прекратили своята дейност.
Допълнително Община Варна е уведомила ОДБХ - Варна за спиране на дейността на ОПБК
- Каменар.
Продължава кампанията от община Варна, основно чрез медии, за запознаване на
населението и собствениците на кучета за изискванията по регистрация на домашните
кучета.
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4.

Област Велико Търново:

Всички общини в област Велико Търново имат приети и действащи Общински
програми за овладяване на популацията от безстопанствените кучета, съгласно
разпоредбите на ЗЗЖ.
За изпълнение на общинската програмата за овладяване на популацията от
безстопанствените кучета община Велико Търново е отпуснала допълнителни средства.
В област Велико Търново има два регистрирани приюта, единият е общински в с.
Шемшево, община Велико Търново, а др. със статут на хотел за кучета и котки в с.
Бряговица община Стражица.
Предприети са мерки за подпомагане изпълнението на общинските програми, като
дарителски кампании за събиране на средства за общинския приют във Велико Търново и
осиновителска кампания за намиране на нови собственици на настанените в приюта кучета.
Общините са провели информационна кампания сред населението с цел повишаване
на идентификацията и ваксинацията при домашните любимци и кампания за повишаване на
контрола върху популацията на безстопанствените кучета.
Инспектори от ОДБХ - Велико Търново са организирали и провели срещи, и
дискусии със служители от общинската администрация и доброволци от приюта, при които
са обсъждани въпроси за благосъстоянието на животните и хуманното отношение към тях.
5.

Област Видин:

На територията на областта всички 11 (единадесет) общини имат приети общински
програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета, по които работят.
През 2019 г. се наблюдава добро изпълнение на заложените дейности в програмата
на общ. Видин.
В областта има един регистриран приют за безстопанствени кучета.
6.

Област Враца:

На територията на област Враца всички 10 (десет) общини са приели актуализирани
програми за овладяване популацията от безстопанствени кучета на своите територии за
периода 2019 - 2021 г. в съответствие на Националната такава, приета с Решение на МС №
136/14.03.2019 г. На всички общини са връчени Предписания през месец 05.2019 г. от
съответните ОВЛ за актуализиране на програмите за безстопанствените кучета.
Програмите за овладяване на популацията на безстопанствените кучета са
публикувани на официалните сайтове на общините.
На територията на областта има регистрирани два приюта по реда на чл. 137 от ЗВД,
които са вписани в публичния регистър на БАБХ.
В приюта в с. Кален, общ. Мездра се настаняват безстопанствени кучета след
ветеринарномедицинска обработка, включваща: кастрация, обезпаразитяване, ваксинация
срещу бяс и идентификация (поставяне на микрочипове), след което се връщат по местата
на залавянето им. В приюта има постоянно пребиваващи 15 броя кучета с установено
агресивно поведение. Ветеринарномедицинската обработка на животните се извършва във
ветеринарна амбулатория втора категория, където се води регистър на обработените
безстопанствени кучета .
В приюта в с. Веслец кастрацията се извършва от външна фирма "Ветеринарни
практики 3Д" ООД, притежаваща регистрирана ветеринарна амбулатория втора категория в
гр. Враца, която изпълнява тази услуга на община Враца. Другата ветеринарно медицинска
обработка, включваща обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и идентифициране (чрез
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микрочип и паспорт) се извърша от ветеринарна клиника в гр. Враца, с която приюта има
договор. В приюта се води регистър с данни за настанените кучета, лично досие на всяко
животно, настанено в приюта, правилник за вътрешния ред, утвърден от ОДБХ Враца.
Приютът организира кампании за осиновяване на кучета и до 31.12.2019 г. са осиновени 2
кучета в Германия и 1 куче в България. Сдружението участва във всички работни срещи на
община Враца и зоополиция.
В общините: Борован, Криводол, Бяла Слатина, Козлодуй, Оряхово и Хайредин
безстопанствените кучета се идентифицират чрез поставяне на ушни марки, поради което в
ИИС на БАБХ не са въведени и не могат да се въведат данните на обработените
безстопанствени кучета.
В останалите общини на областта безстопанствените кучета се идентифицират чрез
поставяне на микрочип.
Общината е инициирала инициативи-медийни изяви и агитационни материали
адресирани към хората за по-отговорно отношение към домашните им любимци
включително за ползите от кастрирането им.
Общината сътрудничи със следните сдружения с нестопанска цел: Сдружение „В
помощ на животните от град Мездра“. Създаден е електронен портал от членовете на
сдружението обединяващ информацията за безстопанствени кучета и котки.
Общината е организирала образователни, дарителски и осиновителски кампании за
осиновяване на безстопанствени кучета (проведени са 10 дарителски кампании за първото
шестмесечие на 2019 г.).
При необходимост община Роман си сътрудничи със сдружения с нестопанска цел,
пр. фондация „Четири лапи”.
Общината е провела разяснителни кампании относно отглеждането на домашни
любимци, касаещи ежегодната им ваксинация срещу бяс, идентификацията им вкл.
издаване на паспорти, използването на намордници при разходките им навън.
Община Криводол е провела разяснителни кампании, относно отглеждането на
домашни любимци от хората, като отговорности към здравето на техните любимци и към
общественото здраве.
Общ. Бяла Слатина е търсила многократно съдействие и сътрудничество с
неправителствени организации (НПО), но безуспешно, поради причини, че тези
организации работят само в големи градове.
Община Козлодуй си сътрудничи с НПО „Анимал Хелп“, която е регистрирана на
нейна територия.
7.

Габрово:

Четирите общини на територията на област Габрово имат изготвени актуални
програми за изпълнение на националната програма и план за действие на съответната
община.
Основният проблем при изпълнението на мерките по овладяване популацията на
безстопанствените кучета остава финансовото им обезпечаване. През 2019 г. основното
финансиране е от страна на общините.
За 2019 г. има вложени средства за капиталови разходи за изграждане или ремонт на
приюти, подобно и на 2018 г. През 2018 г. беше одобрен и пуснат в експлоатация нов
приют, собственост на НПО „Улични сърца БГ“ в с. Глушка, общ. Дряново.
Във всички общини се наблюдава ефективно сътрудничество между НПО и
общината, вследствие на което като цяло се увеличава броя кучета с намерени нови
стопани.
На територията на обл. Габрово функционират три приюта за безстопанствени
животни, от които два общински и един частен.
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8.

Добрич:

Всички общини имат приета програма, с изключение на общ. Крушари.
На територията на общ. Крушари през последните три години не е имало
преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината. През 2019 и 2018 г.
няма заловени, обработени, осиновени, евтаназирани и умрели кучета. През 2018 г. няма
извършени мероприятия по Програмата за намаляване на популацията на
безстопанствените кучета, за което на община Крушари е издадено предписание за
сключване на договор с амбулатория или приют за обработване на кучетата и връщането им
по местообитание. През 2019 г. е сключен такъв договор със СНЦ „Обич за обич”, но няма
заловени и обработени кучета.
Общините: Добричка, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Крушари имат сключени
договори за залавяне, ветеринарномедицинско обслужване и връщане по места, на
безстопанствените кучета.
В община Добрич има два регистрирани приюта – Общински и частен СНЦ „Обич за
обич”, финансиран от Германо-Българско сдружение, което залавя и обработва
безстопанствените кучета на територията на област Добрич. Има сключени договори за
залавяне обработка и връщане на кучетата с общините - Добричка, Балчик, Каварна,
Генерал Тошево и Крушари.
Осиновените кучета от област Добрич са чрез СНЦ „Обич за обич”.
9.

Кърджали:

Във всички седем общини на територията на област Кърджали има приети програми
за овладяване популацията на безстопанствените кучета и Наредби за придобиване,
притежаване и отглеждане на домашни кучета.
През 2019 г. само в общ. Джебел и в общ. Момчилград е извършено частично
преброяване на безстопанствените кучета.
На територията на областта функционира един приют за безстопанствени животни.
10.

Кюстендил:

На територията на област Кюстендил всички общини имат програми за овладяване
на популацията на безстопанствените кучета, както предвиден бюджет за изпълнението им.
Общините предвиждат изготвяне на информационни материали, които ще бъдат
поставяни във всички кметства на населени места, организиране на кампании за
разясняване на ползите от кастрацията на домашните кучета, чрез разпространяване на
брошури и др.
На територията на обл. Кюстендил има изградени три приюта за безстопанствени
животни.
11.

Област Ловеч:

На територията на област Ловеч всички общини имат приети общиниски програми
за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвидени средства за
изпълнението им.
Общините:Тетевен, Угърчин, Луковит и Летница имат сключени договори за
осъществяване на ветеринарномедицинска практика в мобилна ветеринарна амбулатория
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втора категория. Извършени са дейности по залавяне, кастрация, обезпаразитяване,
ваксиниране и идентификация на безстопанствени кучета.
Община Априлци е със сключен договор с приюта в община Троян.
Община Ловеч извършва дейността по чл.47 от ЗВД в клиника на Зоопарк гр. Ловеч
Кампании насочени към информиране на населението, образование на
подрастващите и собствениците на домашни любимци на територията на общините в
обл. Ловеч:
Община Ловеч уведомява собствениците на домашни кучета за реда и сроковете за
регистрация в общината чрез интернет страницата на общината, Общинско радио - Ловеч и
местните вестници.
Ежегодно се провежда Регионална киноложка изложба, организирана от Община
Ловеч и Зоопарк - Ловеч. За участие в изложбата се допускат само регистрирани кучета.
Представят се особеностите на породите и специфичните изисквания при отглеждането на
домашните любимци.
В информационният център на община Априлци са поставени информационни
материали, призоваващи собствениците на домашни кучета да ги регистрират, листовки,
информиращи за болестта Бяс, както и листовки с ползите от кастрацията на домашните
кучета.
Община Ябланица е провела информационна кампания сред населението, относно
мерките за намаляване броя на безстопанствените кучета. Разгледани и коментирани са
ползите от кастрацията на домашните кучета, както с цел намаляване на безконтролното им
размножаване, увеличаване броя на безстопанствени такива, така и в аспект за намаляване
на агресията у животните.
Община Тетевен редовно публикува на интернет страницата си съобщения и
информация за начините за отглеждане на домашни кучета, вредите от изоставянето им,
ползата от кастрацията.
В община Луковит е създадено звено „Инспекторат“, което ще следи за спазване
разпоредбите по действащото законодателство за безстопанствените животни.
Образователна кампания е организирана в „Професионалната гимназия по ветеринарна
медицина” - Ловеч в Деня на отворените врати. Учениците участват в клуб „Млад
кинолог”, изграден по проекта „УСПЕХ”.
На фона на повсеместните финансови трудности не се изграждат приюти, липсват
средства за такава дейност. Факт е, че въпреки информационните кампании и нормативни
изисквания собствениците на непородисти кучета продължават да изхвърлят нежеланите си
животни на улицата.
На територията на общ. Троян се намира единственият приют за безстопанствени
животни в обл. Ловеч.
12.

Област Монтана:

На територията на областта всички общини имат приети общински програми за
овладяване популацията на безстопанствените кучета.
Добро изпълнение на заложените дейности в програмите на общините се наблюдава
при следните общини: Монтана, Лом, Вършец, Брусарци, Вълчедръм, Берковица, Якимово
и Медковец. В докладите си кметовете на общините Георги Дамяново, Чипровци, Якимово,
Брусарци и Медковец ни информират, че вследствие от повишаване информираността сред
населението популацията е стабилизирана и не се наблюдава увеличение на броя на
безстопанствените кучета.
В областта има един регистриран приют по реда на чл. 137 от ЗВД - кастрационен
център за временен престой на безстопанствени кучета на община Монтана.
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13.

Област Пазарджик:

На територията на обл. Пазарджик през 2019 г. общ. Брацигово е актуализирала
програмата си, която е приета с Решение на общински съвет за периода 2020-2024 г. В
общината се провежда усилена информационна кампания сред населението. Разработени са
брошури, озаглавени ‘‘Кампания за овладяване на популацията на бездомните кучета в
община Брацигово‘‘, в които са описани ползите от регистрацията, кастрацията и
обезпаразитяването на домашните кучета.
Общините Лесичово, Стрелча и Сърница работят също по актуални програми.
Останалите общини на територията на областта работят по стари програми и в
писмата си посочват, че приемат нови след приемането на Наредбата за прилагане на
националната програма и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и
отчетност.
На територията на областта няма изграден приют за безстопанствени кучета.
14.

Област Перник:

На територията на обл. Перник всички 6 (шест) общини имат приети общински
програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
Общините Земен и Ковачевци не работят по приетите си общински програми,
поради липсата на предвиден бюджет за изпълнение на мерките, заложени в програмите.
На територията на областта има два приюта за безстопанствени животни.
15.

Област Плевен:

В областта всички 11 (единадесет) общини имат приети общински програми за
овладяване популацията на безстопанствените кучета.
Някои общини имат сключени договори за обработване на кучетата с приютите на
територията на областта, а други с „Ветеринарни практики 3Д“ ООД.
На територията на обл. Плевен има регистрирани два приюта за безстопанствени
животни, като единият от тях, намиращ се в землището на с. Къшин, общ. Плевен е за
временно настаняване на безстопанствени животни.
16.

Област Пловдив:

На територията на областта всички 18 (осемнадесет) общини имат приети общински
програми, по които се работи, както и приет общински бюджет, за обезпечаването им.
Обработката на безстопанствените кучета се извършва в ОПБК – Пловдив, също така
някои общини са сключили договор с ОП ''Зооветеринарен комплекс'' - Пловдив и
''Ветеринарни практики ЗД'' ООД.
В областта има един приют за безстопанствени животни.

17.

Област Разград:

Всички общини имат изготвени програми на база приети общински наредби, поради
липса на Наредба по чл. 40, ал.2 от ЗЗЖ.
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В изпълнение на тези програми, със заделените средства от общинските бюджети,
общините
имат
сключени
договори
с
неправителствени
организации
и
ветеринарномедицински амбулатории за обработка на безстопанствените кучета.
„Обработка” включва процесите по залавяне, обезпаразитяване, ваксинация против бяс,
идентификация, кастрация, връщане на мястото на залавяне или настаняване в приют.
На основание покана от община Исперих инспектор от ОДБХ - Разград е взел
участие в образователно-информационна среща под надслов: МОЯТ ДОМАШЕН
ЛЮБИМЕЦ Е МОЯ ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ» с участието на директори, на местни
училища и техни възпитаници от различни възрастови групи. На срещата учениците са
запознати със задълженията и отговорностите им като собственици на домашни любимци.
Проведена е дискусия, относно грижата за домашните животни и бяха раздадени брошури.
На територията на областта има регистриран един приют за безстопанствени
животни.
18.

Област Русе:

На територията на областта всички осем общини имат разработени програми, по
които се работи.
През 2019 г. в обл. Русе не е извършено преброяване на безстопанствените кучета,
но във всички общини са работили по програмите, като са залавяли и обработвали
безстопанствени кучета.
С цел изпълнение на програмата общината има сключен договор за сътрудничество и със
Сдружение ''Германо-българска помощ за животнити'' - клон Русе.
На територията на Община Русе действа регистриран по реда на чл.137 от ЗВД
Общински приют за безстопанствени животни.
19.

Област Силистра:

На територията на областта всички общини имат приети общински програми за
овладяване популацията на безстопанствените кучета с изключение на общ. Алфатар. В
тази връзка от ОДБХ - Силистра са предприети корективни действия за констатираното
неизпълнение на чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ.
В областта действат два регистрирани приюта за безстопанствени животни, един
общински и един частен.
20.

Област Сливен:

Четирите общини на територията на областта имат приети общински програми за
овладяване популацията на безстопанствените кучета и сключени договори за
ветеринарномедицинско изпълнение на дейностите по програмите.
Основните дейности по договора включват улавяне, обезпаразитяване външно и
вътрешно, ваксиниране срещу бяс, кастриране на мъжки и женски кучета, маркиране с чип
и ушна марка, връщане по местата на залавяне.
Обработката на безстопанствените кучета става на принципите на масова кастрация
по райони и във връзка с молби и сигнали на граждани.
На територията на обл. Сливен няма изграден приют за безстопанствени животни.
21.

Област Смолян:
На територията на областта всички десет общини имат приети общински програми.
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Община Златоград има приета актуална програма, която е внесена за гласуване от
Общински съвет.
На територията на областта все още няма регистриран приют за безстопанствени
кучета по силата на чл. 137 от ЗВД.
В землището на с. Елховец, общ. Рудозем има регистриран животновъден обект за
кучета, собственост на фондация „Рудозем Стрийт Дог Рескю“. Обектът е вписан във
ВетИС на основание чл. 51 от ЗВД.
Във връзка със законовите разпоредби на ЗВД от ОДБХ - Смолян е връчено
предписание за въвеждане на обекта в съответствие със действащото законодателство и
предприемане на действия по регистрацията му.
Представени са съответните документи и след разглеждането им от комисия,
назначена със заповед на директора на ОДБХ - Смолян е издадено положително становище
за реконструкция на обекта.

22.

Област София град:

Столична община има приета програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета.
В част от доклада си, Общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие“ до ОДБХ София град, посочва някои трудности, свързани с безстопанствените кучета: „Установени
са случаи, при които недобросъвестни граждани извършват самоинициативно V- образно
купиране на ушите на безстопанствените кучета, за заблуда на екипите на ОП
“Екоравновесие”, че кучетата са обработени, а те впоследствие продължават да се
размножават. Наблюдават се случаи на умишлено премахване на поставените ушни марки
от страна на недобросъвестни граждани“.
На територията на столицата през 2019 г. са проведени няколко кампании за
повишаване информираността на населението, както и за обработването на домашни и
безстопанствени кучета.
Кампания за безплатна кастрация и регистрация на дворни кучета:
Съществен проблем остава изхвърлянето на нежелано поколение от дворните кучета
и изоставянето им на улицата. Кампанията за безплатна кастрация, регистрация,
обезпаразитяване, ваксиниране и поставяне на микрочип на дворни кучета продължава през
цялата година, но през пролетта целенасочено се провежда по график в определени райони
на Столична община.
За популяризиране на кампанията е изработен видео клип за ползите от кастрацията
на кучетата, който се разпространява чрез метро медия (на видео стените в метрото).
Освен за популяризиране на кастрацията като една от мерките за ограничаване на
популацията на безстопанствените кучета, в кампанията се обръща внимание и на
културата на отглеждане и отговорността на собствениците на домашни любимци.
Кампания „Осиновявай, не купувай”
Друг основен приоритет в дейността на ОП „Екоравновесие“ е насърчаване на
осиновяванията на кучета от общинските приюти. През 2019 г. предприятието продължава
инициативите по осиновителската кампания „Осиновявай, не купувай“, която стартира през
пролетта на 2017 г. със събития извън приюта. За намиране на дом и по-добър живот за
безстопанствените кучета са организирани различни събития извън територията на приюта
в паркове и на комуникативни места.
 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
 +359 (0) 2 915 98 20,
+359 (0) 2 915 98 98, www.babh.government.bg

страница 26 от 29

Осиновителската кампания „Осиновявай, не купувай” се радва на голям интерес и
признание от присъстващите. Съвместно с доброволците са представени кучета от
общинските приюти, като целта е не да бъдат осиновени всички и веднага на място, а да се
покаже на обществеността, че те са здрави, социални, добре гледани и могат да бъдат добри
домашни любимци. Много често, на самото събитие, гражданите се запознават се с
кучетата, след което посещават приюта и осиновяват част от тях.
На територията на София град функционират пет приюта за безстопанствени
животни.
23.

Област София област:

Всички общини на територията на София-област през 2019 г. имат приети общински
програми, по които работят, като някои от тях са в сила до края на 2019 г. и сключени
договори за ветеринарномедицинска обработка на кучетата.
В докладите си някои общини посочват, че нямат осигурен бюджет за изпълнение на
мерките, предвидени в програмите им.
На територията на областта няма изграден приют за безстопанствени животни.
24.

Област Стара Загора:

На територията на област Стара Загора всички общини имат приети общински
програми, по които се работи.
В някои общини безстопанствените кучета се обработват в приют, а други имат
сключени договори за ветеринарномедицинско обслужване на безстопанствените кучета
със следните фирми: „Анимал Вижън” ЕООД, гр. Стара Загора; „Анималс Лайф” ЕООД
Стара Загора, неправителствени организации: Tierhilfe sudden Austria и Animal Hope
Bulgaria - Kazanlak.
Община Казанлък е в сътрудничество с неправителствена организация Animal Hope
Bulgaria - Kazanlak. Организират са две кампании за кастриране на бездомни кучета и котки
през пролетта и есента. За целта предварително се подава информация за предстоящите
кампании по местното радио и телевизия, а така също и в социалните мрежи. Фондацията
провежда информационни и рекламни разяснителни кампании като посещава и училищата.
На територията на областта има два регистрирани приюта за безстопанствени
животни.
25.

Област Търговище:

В петте общини на територията на обл. Търговище Общинските съвети са приели
програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета в съответната община.
В докладите си общините посочват, че очакват издаването на наредба за прилагане
на националната програма и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на
финансиране и отчетност, въз основа на която Общинските съвети да приемат програмата
за изпълнение на националната програма и план за действие на съответната община, които
да отговарят на изискванията на наредбата, съгласно чл. 40, ал.3 от ЗЗЖ.
На територията на областта има два регистрирани приюта по реда на чл. 137 от ЗВД.
26.

Област Хасково:

Всички единадесет общини на територията на областта имат приети общински
програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета. По програмите са
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работили ефективно общ. Димитровград, общ. Хасково, общ. Ивайловград и общ.
Тополовград. Останалите общини посочват в докладите си, че нямат проблеми с
безстопанствените кучета на тяхна територия При някои има липса или недостатъчен
бюджет за ефективното изпълнение на мерките, заложени в програмите.
В обл. Хасково функционират два приюта за безстопанствени животни, единият е на
територията на общ Димитровград, а вторият е в общ. Хасково.
27.

Област Шумен:

Всички общини имат приети програми, но в някои от тях е налице неефективно
изпълнение, поради недостатъчно средства.
В някои общини обработването на безстопанствените кучета се осъществява със
съдействието на неправителствени организации.
На територията на областта функционират два приюта за безстопанствени животни.
28.

Област Ямбол:

Петте общини на територията на обл. Ямбол имат приети програми за овладяване
популацията на безстопанствените кучета, по които се работи.
На територията на областта функционират три приюта за безстопанствени кучета.
VI. ПРЕПОРЪКИ И МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ БАБХ, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И
ЕФЕКТИВНО ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА ОТ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ
КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
Българската агенция по безопасност на храните следи за спазването и гарантирането
изпълнението на изискванията, разписани в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година.
С оглед на проследимост, във ветеринарномедицинското законодателство на
Република България е разписано задължително въвеждане в Интегрираната информационна
система (ВетИС) на БАБХ на номера на паспорта и номера на транспондера при
регистрацията на домашен любимец.
С цел гарантиране съответствието между транспондера и паспорта на животното, в
изпълнение на изискванията на чл. 22 от Регламент (ЕС) 576/2013, БАБХ е предприела
изменения в действащото законодателство, като се въвежда задължение към
регистрираните ветеринарни лекари, в срок от три дни след поставянето на инжектируемия
транспондер, да въведат в информационната система данните и за съответстващия му
издаден паспорт. Измененията са предприети след извършена техническа проверка на
информационната система на възможността за отразяване на всички данни по
регистрацията на домашен любимец.
Идентификационните документи (паспорти), които се издават от упълномощени
ветеринарни лекари (съгласно чл. 23 от Регламент 576/2013) при регистрацията на
домашните любимци, отговарят на изискванията, посочени в чл. 3, ал. 1 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година.
Българска агенция по безопасност на храните е предприела мерки за недопускане на
въвеждането на непълна информация в базата данни по отношение на идентификацията на
домашните любимци, с което се осигурява въвеждане на всички необходими данни, в т.ч.
номера на инжектируемия транспондер и номера на паспорта на животното, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) № 576/2013.
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Българска агенция по безопасност на храните предлага създаването на електронен
регистър, както за регистрираните домашни кучета, така и за постъпващите и обработени
кучета в приютите за безстопанствени животни по административни райони. В допълнение,
за заловените безстопанствени животни в регистъра да се въвеждат задължително данните
за идентификация, дата и вид на ветеринарномедицинските манипулации, данни за
ветеринарните лекари провели мероприятията, дата и място на залавяне.
Практически приложим за тази цел административен софтуер, който включва
регистрационни функции, вече може да бъде намерен на пазара.
Към другите мерки, предприети от БАБХ, се включват:
1.
Стриктно изпълнение на задълженията си по чл. 38 от ЗЗЖ и поддържане на
национална електронна база данни за регистрираните кучета.
2.
Осигуряване на достъп и обучение за работа и въвеждане на данни в
информационната система на БАБХ – ВетИС.
3.
Безстопанствените животни, постъпващи в приютите, задължително да бъдат
идентифицирани съгласно действащото национално законодателство, след което да се
регистрират като собственост на съответния приют до момента, в който бъдат осиновени и
сменят собственика си.
За ефективен контрол е необходимо приемането на повече от един подход, както и
включването на повече институции и организации за разрешаване на проблема.
От 2009 година до този момент 180-те национални делегати на OIE са предоставили
интернационални насоки за контрол на популацията на бездомните кучета, които се
предполага да служат като основа за подобряване на ситуацията с бездомните кучета за
всички 180 страни членки на OIE.
В плана за действие за периода от 2014 г. до 2016 г. на платформата на OIE за
хуманно отношение към животните в Европа, контролът на популацията на бездомни
кучета е дефиниран като главна тема. Съответно и като регионална инициатива от страна на
единадесет Балкански страни-членки на OIE, страни и територии като: България, Албания,
Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Гърция, Косово, Черна гора, Румъния,
Сърбия и Турция.
Една от предложените дейности за регионалната инициатива е шестмесечна
информационна кампания, която да повиши осведомеността на регионално ниво, относно
бездомните кучета. Целта е да се запълнят определени пропуски в публичното образование
и осведоменост.
Поради тази причина, поощряването на отговорно отношение към кучетата може да
намали значително броя на бездомните кучета и разпространяването на зоонози.
Българска агенция по безопасност на храните, изпълнява Национална
информационна кампания под надслов „Be his Hero“. Цялостната цел на кампанията е да
ограничи изоставянето на кучетата, като повиши осведомеността, както на собствениците
им за техните отговорности към домашните любимци (аспект на хуманно отношение към
животните), така и на широкото общество (аспект на общественото здраве и сигурност).
Ключовите послания в тази кампания целят намаляването на броя на изоставените
кучета чрез насърчаване на отговорно отношение на стопаните, не само в интерес на самото
животно, но също така и в интерес на широката общественост. За да се гарантира
ефективно изпълнение на кампанията, OIE и Българската агенция по безопасност на
храните са осигурили на различните участници множество лесни за употреба
комуникационни инструменти.
Българската агенция по безопасност на храните е предоставила информационните
материали за кампанията на всички общини, за да се разпространяват на регионално ниво.
Мащабността на популяризиране на кампанията има за цел да подпомогне изпълнението на
общинските програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
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Реализирането на информационната кампания на OIE в Република България
подпомага и гарантира изпълнението на националните политики за овладяване на
популацията от безстопанствени животни, както и за спазване на изискванията за хуманно
отношение към животните, посочени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона
за защита на животните и Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в
които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към
пансиони и приюти за животни.
VII. Заключения:
Необходимо е да се обединят усилията на всички институции (Министерство на
земеделието, храните и горите, Министерство на здравеопазването, Министерство на
регионалното развитие и благоустройство, Министерство на околната среда и водите,
Министерство на финансите и Националното сдружение на общините), за да се гарантира
единен подход на територията на цялата страна.
Сред основите пречки за постигане на по-добри резултати са посочени липсата на
финансови средства за пълно обезпечаване на общинските програми и на дейностите по
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общините. За
преодоляване на горецитираните трудности следва да се ползват възможностите за
финансиране, предвидени в Закона за защита на животните, а именно – чрез средства от
държавния и общинския бюджет, дарения, международни програми и проекти.
На този етап водещо значение има изготвянето на Наредба за прилагане на
одобрената през 2019 г. Национална програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета с цел запазване сигурността и безопасността на гражданите. В
нея следва да се разпишат подробно:
 начините и методите за контрол върху популациите на домашните и уличните
кучета, като се гарантира здравето на хората и безопасността на градската
среда;
 начините и методите за редуциране броя на уличните кучета до трайно
намаляване на популацията;
 задължения на лицата, отглеждащи кучета;
 начините и методите за намаляване на рисковете от разпространение на
зоонози;
 контролът за спазване изискванията в наредбата.
С приемането на наредбата следва да бъдат разписани ясно процедурите по
изпълнението на Националната програма, механизма на финансиране и отчетност, което е
„пътят“ към приемането на единен подход за цялата страна по отношение на овладяването
на популацията на безстопанствените кучета.
Българска агенция по безопасност на храните със своите експерти продължава да
работи в посока на прилагане разпоредбите на действащото законодателство, с цел
овладяване популацията на безстопанствените животни, независимо от недостатъчното
материално и финансово обезпечение на официалните ветеринарни лекари. На
разположение е за предприемане на своевременни действия за подобряване ефективността
при овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република
България.

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
 +359 (0) 2 915 98 20,
+359 (0) 2 915 98 98, www.babh.government.bg

