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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 ОТНОСНО: Публикуване за обществено обсъждане на проект за Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Попово и План за действие към общинска програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Попово 
 
На заинтересованите лица се предоставя срок до 23.09.2022 г., за предложения и 

становища по настоящото предложение Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Попово и План за действие 
към общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Попово 
 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, 

се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища в Център за административни услуги и информация – гр. 

Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, e-mail: delovodstvo@popovo.bg, както и 

в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет. 3, 

стая 325, тел.: 0608 40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
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Мотиви за приемането на Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Попово и План за действие 

към общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Попово 

 

 1. Причини, които налагат приемането 

 Наличието на голям брой безстопанствени кучета е проблем за цялата страна и 

община Попово не прави изключение. Проблемът е с многостранни измерения – 

хуманитарно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически 

и екологични. Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) се оказват недостатъчни и поради това че 

все още не може да се намери цялостно трайно решение.  

 Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и Плана за 

действие залагат комплекс от мерки, които да се изпълняват в синхрон от всички 

заинтересовани страни – общинска администрация, ветеринарни специалисти, 

природозащитни организации и граждани за постигане на хуманно и съвременно 

решение на проблема.  

 2. Цели 

 Основаната цел в предлаганата Програма и План за действие е да се постигне 

контрол върху популацията на безстопанствени и домашни кучета, с което да се 

гарантира здравето на хората и безопасността на средата за живеене, без да се 

нарушават изискванията по Закона за защита на животните за хуманно отношение.  

 Също така се цели установяване на контрол върху популацията на 

безстопанствени и домашни кучета, с което се гарантира здравето на хората, 

безопасността на средата за живеене и европейския имидж на България. Като цели 

Програмата си поставя и намаляването до минимум рисковете от разпространение на 

заразни заболявания, които касаят хора и животини и развиване на чувство за 

отговорност при отглеждане на кучета.  

 3. Финансови средства за изпълнение на Програмата 

 Източници на финансиране са бюджетът на Община Попово, постъпления от 

такси съгласно чл.175 от ЗВМД, дарения от физически и юридически лица и 

финансови средства от организациите за защита на животните.  

 Изготвения проект за Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Попово и План за действие към 

общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Попово е съобразена с изискванията на Закона за защита на 

животните.  

 

На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на 

интернет страницата на Община Попово за обществено обсъждане за срок от един 

месец от публикуването.  
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ПРОЕКТ 
 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 

ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 
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Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Попово и План за действие към нея се изготвят в изпълнение на чл.40, 

ал.3 от Закона за защита на животните /Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008 г., последно изм. 

ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018 г./. 

Настоящата Програма и Планът за действие са в съответствие с изискванията на 

наредбата по чл.40, ал.2 от Закона за защита на животните - Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. 

за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, 

механизма на финансиране и отчетност. 

Съгласно §1., т.12. от Допълнителните разпоредби към Закона за защита на животните 

/Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008 г./, "Овладяване на популацията" е научнообосновано 

регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над 

броя им и цели освобождаването на улиците от тях“. През 2021 г. вече се дава официална 

дефиниция и на понятието „безстопанствено куче“. Тя е разписана в §1, т.1 от ДР към Наредба 

№ 4 от 01.02.2021 г. на МЗХГ: „Безстопанствено куче“ е всяко изоставено, изгубено, родено 

на улицата или домашно куче, оставено на обществено място без надзор“. 

Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на 

улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за 

населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, 

ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната 

среда. Безстопанствените кучета създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват 

страх сред гражданите. 

Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер. 

Едни от тях, свързани с обществеността, са липсата на популяризация на проблема с 

безстопанствените кучета и рисковете, които крие той, недостатъчната информираност на 

населението относно задълженията им при отглеждането на домашни кучета, ненасърчаване на 

отговорното отглеждане на кучетата и тяхната кастрация, слаба активност при осиновяването 

им от приюти. 

Други са свързани с поведението на собствениците на домашни кучета и включват 

безотговорно придобиване, отглеждане, размножаване и разпространение, безнадзорно 

извеждане и оставяне без контрол. 

Националната програма посочва и други причини за наличие на безстопанствени кучета 

- недобре преценени възможности за отглеждане на домашни любимци, които се пускат на 

улицата. В голямата си част собствениците на домашни кучета не изпълняват своите 

задължения при отглеждане на любимците си, като не са ги предоставяли на регистриран 

ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за издаване на паспорт, 

ваксинация, обезпаразитяване и регистрация чрез поставяне на микрочип и въвеждане на 

данните в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на 

храните (БАБХ). Това е едно от основните задължения на собствениците при отглеждане на 

домашните кучета, което те не изпълняват. 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 
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II. ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ПРОГРАМАТА 

 

III. СРОК И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

IV. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 

Друга група причини, изведена в Националната програма е свързана с дейността на 

развъдчиците на кучета и се състои в извършване на нерегламентирана продажба и затруднения 

от различен характер при осъществяването на контрол върху търговията и развъдната дейност с 

кучета. 

 

 

ПРИНЦИПИТЕ, на които се основава ПРОГРАМАТА, съгласно чл. 40а, ал. 1 от 

Закона за защита на животните са следните: 

1. Постигане на здравословна среда за гражданите на община Попово и 

подобряване хуманното отношение към животните. 

2. Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по 

ефективен начин чрез масова кастрация. 

 

 

Срокът на Програмата е до приемането на нова програма или до обявяване постигането 

на целите на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Република България. 

Общинската програма ще се изпълнява съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ. 

 

 

1. ЦЕЛ 
Програмата има за ЦЕЛ установяване на дългосрочни и ефективни мерки, които ще 

доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Попово чрез: 

 прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, 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. 

 

 

 

 

 

2. ЗАДАЧИ 
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
VI. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 

 

VII. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ДИНАМИКАТА НА 
ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 Анализиране и набелязване на мерки за отстраняване на причините, 

водещи до възникване и увеличаване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Попово; 

 Идентификация, регистрация и въвеждане на данни за кучетата на 

територията на общината в Общински Електронен регистър на домашните кучета, 
отглеждани на територията на община Попово; 

 Масова кастрация на безстопанствените кучета; 

 Стимулиране на кастрацията на домашни кучета; 

 Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета; 

 Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при 

отглеждането на домашни кучета; 

 Засилване на обществения контрол и контрола на общинските органи при 

работата по овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Попово. 

 

 

В изпълнение на общинската програма и прилагане на заложените в нея мерки се 

очакват следните резултати: 

1. Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на 

траен контрол върху тяхната популация на територията на община Попово. 

2. Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, 

пренасяни от безстопанствените кучета. 

3. Увеличаване на информираността, отговорността и активността на 

гражданите при отглеждане на домашни кучета. 

 

 

Програмата ще се осъществява в сътрудничество между: 

1. Министерство на земеделието, храните и горите /МЗХГ/; Българската 

агенция по безопасност на храните /БАБХ/; Областна Дирекция по безопасност на 

храните – Търговище /ОДБХ/; 

2. Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/; 

съседни на Попово и други общини в страната; 

3. Български ветеринарен съюз – Търговище; 

4. Организации за защита на животните /ОЗЖ/, регистрирани по реда на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност 

за защита на животните, и които ОЗЖ са заявили писмено готовност и желание да се 

включат в дейности, заложени в Плана за действие към настоящата програма. 
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Първоначалната оценка и последващият мониторинг са от ключово значение за успеха 

на Програмата. Реалната информация за състоянието и динамиката на популацията на 

безстопанствените кучета позволява да бъдат предприети максимално ефективни мерки и 

оптимизация на изразходваните ресурси. 

За правилна оценка е необходимо да се идентифицират източниците на безстопанствени 

кучета. В Националната програма се посочват следните източници на безстопанствени кучета: 

 Свободно скитащи домашни кучета (в тази бройка влизат и кучетата от 

строителни обекти, стопански дворове, паркинги и т.н.); 

 Изоставени от стопаните си кучета; 

 Поколения на домашни кучета, резултат на неконтролирано развъждане; 

 Поколения на некастрирани безстопанствени кучета. 

Работата по изпълнението на общинската програма трябва да започне с оценка на 

динамиката на популацията, т.е. след приемане на общинската програма от Общински съвет-

Попово, да се извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на 
общината, в срока, посочен от министъра на земеделието, храните и горите (т.7.1 от НП и чл.3, 

ал.2 от Наредба № 4/2021 г.). 

Преброяването на безстопанствените кучета се извършва в периода март - юни или 

септември - ноември веднъж на всеки две години до приключване изпълнението на 

Националната програма. 

Кметът на общината или определено от него длъжностно лице организира и контролира 

преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината. Преброяването се 

извършва от представители на общината, организации за защита на животните или от други 

юридически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина, при спазване 

на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

В преброяването не могат да се включват участниците в дейностите по Програмата, 

извършващи кастрация и обработка на кучетата. 

Преброяването се извършва по методика, одобрена от кмета на общината. За успешното 

прилагане на методиката на преброяване на безстопанствените кучета е необходимо наличието 

на определена информация за съответната община: обща дължина на пътната мрежа (в км.) 

и/или общ брой на жилищните сгради и/или брой на улиците. При липса на достатъчно данни 

може да бъде използван и само един от изброените критерии, като за най-надежден се счита 

дължината на пътната мрежа на територията на населеното място. По време на самото 

преброяване всеки екип обикаля улиците на населеното място и отчита броя на забелязаните 

животни за изминатото разстояние /брой сгради/ брой улици. Данните се записват и отчитат, 

като след обобщаването им по формула на принципа на простото линейно уравнение се 

изчислява общият брой на безстопанствените животни въз основа на общата пътна мрежа /общ 

брой жилищни сгради/ общ брой на улиците. Пример: Ако дължината на пътната мрежа на 

територията на съответната община е 100 км, преброени са 75 кучета на изминато разстояние 

от 75 км, то общия брой на кучетата в населеното място е 100. По същия начин се изчислява и 

преброяване спрямо общия брой на жилищните сгради или брой на улиците. Допустимата 

грешка е +/- 10%. За постигане на по-точни резултати се препоръчва покриване на по-голяма 

територия на населеното място. От значение е преброяването да се извършва при подходящи 

метеорологични условия, съобразени с етологичните особености на вида. 
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VIII. МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА 

При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо 

присъствие на собственик, като се отчита приблизителната възраст, пол, видимото 

здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена 

кастрация. 

В срок от 20 работни дни след приключване на преброяването се съставя общ протокол 

за безстопанствените кучета на територията на общината, който включва информацията, 

посочена в чл.6, ал.1 от Наредба № 4/01.02.2021 г. и чието публикуване не противоречи на 

други законови разпоредби. Протоколът се одобрява от кмета на общината и се публикува на 

интернет страницата на общината. До 1 март на годината, следваща преброяването, протоколът 

се изпраща в ОДБХ- Търговище. 

 

 

Общинската програма включва три основни и една допълнителна групи мерки, 

изпълнението на които ще се постигне чрез прилагане на конкретни дейности. 

 

1. МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА ЧРЕЗ КАСТРАЦИЯ. 

 
Подходът за овладяване популацията на безстопанствените кучета, заложен в Закона за 

защита на животните, включва тяхното залавяне, кастрация и връщане по местата на залавянето 

им, чиято цел е да спре цикличния процес по запълване на освободените места. Кастрирането 

на кучетата и връщането им по местата, от които са заловени няма да позволи освобождаване 

на ниши, защото ще са запълнени с животни, които не се възпроизвеждат, т.е. ще се блокира 

раждаемостта. Съгласно §1, т.1 от ДР към Закона за защита на животните "Блокиране на 

раждаемостта" е спиране възпроизводството на популацията на безстопанствените кучета 

и регистрация на домашните кучета. 

Действащото законодателство от своя страна насърчава кастрацията на домашните 

кучета като техните собственици са освободени от “такса за притежаване на куче”, съгласно 

разпоредбите на чл. 175, ал. 2, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

В Националната Програма е регламентирано изискването за извършване на масова 

кастрация на такъв брой животни, който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% 

кастрирани животни от общата популация на безстопанствените кучета в рамките на първите 

12 месеца от изпълнението на Програмата и поддържане на ниво над 70% за следващите години 

от изпълнението й. 

Кметът на общината организира осъществяването на дейностите по залавяне, кастрация, 

маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени 

кучета: 

 Членовете на екипите по улов на безстопанствени кучета трябва да са преминали курс по 

защита и хуманно отношение към животните като се ръководят и контролират от ветеринарен 

лекар. Акциите по залавяне на кучета се извършват по предварително изготвен и одобрен от 

кмета на община   годишен   график. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва 

съгласно регламентираното в чл.11, ал.1 от Наредба № 4/01.02.2021 г. При залавянето на кучето 

се поставя нашийник с идентификационен номер. 
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 Заловените безстопанствени кучета се предоставят в определената от кмета на общината 

ветеринарна амбулатория/амбулатории. Управителят на амбулаторията предприема действията, 

регламентирани в чл.14 и следващите от Наредба № 4/01.02.2021 г., в случай че същите не 

противоречат на норматив от по-висш ранг. 

 Ветеринарномедицинските дейности включват кастрация, маркиране чрез татуиран на 

едното ухо идентификационен номер или електронен чип и V-образно купиране на другото ухо 

или друга видима ушна маркировка, обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на 

безстопанствените кучета. Управителят на ветеринарномедицинската амбулатория вписва 

кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт. 

 Ветеринарномедицинските дейности се извършват от ветеринарни лекари, 

осъществяващи практика в регистрирани ветеринарномедицински заведения, като се осигурява 

престой от минимум 24 часа за следоперативно възстановяване на кучетата. 

 Ветеринарните лекари удостоверяват извършените ветеринарномедицински дейности 

чрез: вписването им в амбулаторен дневник, и създаване на електронно досие в Общински 

Електронен регистър на безстопанствените кучета на територията на община Попово в срок до 

7 работни дни от постъпване на кучето във ветеринарната амбулатория. Всеки управител на 

ветеринарна амбулатория, в която ще се извършват дейности по обработка на безстопанствени 

кучета в изпълнение на настоящата общинска програма, ще получи контролиран достъп до 

Общинския Електронен регистър на безстопанствените кучета на територията на община 

Попово и ще се ангажира със своевременното попълване на информацията в него. 

 След извършване на ветеринарномедицинските дейности, ветеринарният лекар 

преценява продължителността на следоперативния престой, след което безстопанствените 

кучета се настаняват в приют и съгласно чл.47, ал.2 от ЗЗЖ се предоставят безвъзмездно на 

лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони. Животните, които не бъдат осиновени се 

връщат по местата на тяхното залавяне. 
 Грижите за кучетата, върнати по местата на залавянето им се поемат от лицата по чл.47, 

ал.3 от ЗЗЖ и се извършват по реда на чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ. 

 Кучетата трябва да бъдат кастрирани, преди да бъдат дадени за осиновяване. При 

невъзможност да бъде спазено условието по чл.125 от Наредба № 41 от 10.12.2008 г. на МЗХ за 

подходяща възраст за кастриране, при одомашняването на кучето да се издават: писмено 

предписание с посочен период за извършване на манипулацията, и писмено да се посочи 

период, в който кастрацията може да се извърши безвъзмездно в приюта, от който е осиновено 

кучето. 

 В срок до 7 работни дни от датата на осиновяване на куче от приюта, информацията 

изискваща се по реда чл.174, ал.4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се въвежда 

във Ветеринарен модул към Електронен регистър на домашните кучета на община Попово. 

Всеки управител на приют, в който в изпълнение на настоящата общинска програма ще се 

извършват дейности по престой и обгрижване на безстопанствени кучета и прилагане на 

комплекс от действия по намиране на осиновители на кучетата (чл.41, ал.6 от ЗЗЖ), ще получи 

контролиран достъп до Ветеринарен модул към Общинския Електронен регистър на домашни 

кучета на територията на община Попово и ще се ангажира със своевременното попълване на 

информацията в него. 

 В случаите, когато едно и също лице осинови повече от 2 кучета от приют, и/или за 

отглеждане на повече от 2 осиновени кучета се посочи един и същ адрес в Попово или 

страната, в срок до 5 работни дни от последното осиновяване на куче, управителя на приюта 

уведомява съответната ОДБХ и община по постоянен адрес на новия собственик за извършване 
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на проверка по изясняване обстоятелствата по чл.124, ал.1 и 2 от Наредба № 41 от 10.12.2008 г. 

на МЗХ. 

 В съответствие с разпоредбата по чл.20, ал.1 от Наредба № 4/01.02.2021 г., в срок до 31 

януари на всяка календарна година, ОДБХ-Търговище изготвя справка за идентифицираните и 

въведени във ВетИС през предходната година безстопанствени кучета и заедно със списъка я 

предоставя на Община Попово. 

 Евтаназия на безстопанствени кучета, настанени в приют, се допуска при условията на 

чл. 179, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност след поставяне на 

диагноза при клиничен преглед и изследвания, и на чл.45, т.8 от ЗЗЖ. 

 

2. МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИ 
ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА. УВЕЛИЧАВАНЕ 
КАПАЦИТЕТА И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ОБЩИНСКИ 
ПРИЮТ. 

 
Съгласно НП /Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България/ „регионален приют“ е този, който обслужва 

територията на две или повече съседни общини. Същият осигурява поетапно настаняване за 

хуманно отглеждане и намиране на постоянен дом на обработени кучета, след обявено доказано 

блокиране на раждаемостта на територията на цялата страна по смисъла на чл. 55 във 

връзка с § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на животните. 

В НП е регламентирано, че блокиране на раждаемостта се констатира, когато: 

- кучетата на улицата във фертилна възраст са кастрирани; 

- домашните кучета са регистрирани и тяхното развъждане е под контрола 

на общината; 

- за последните две години общините са предоставяли отчети на БАБХ за 

редовно провеждана профилактика на върнатите по местообитание кучета. 

Поетапното изтегляне на кучетата от улицата стартира, когато е обявено блокиране на 

раждаемостта за цялата територия на страната. 

Становището за необходимостта от изграждането на регионален приют със съответния 

капацитет се дава от Консултативния орган, посочен в т.9.4 от НП - Консултативен съвет в 

областта на овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 

България, на базата на: 

- резултатите, постигнати при изпълнение на дейностите по залавяне, 

кастрация, маркиране, ваксинация и обезпаразитяване от Програмата; 

- резултатите от дейностите по осиновяване; 

- ресурса от доброволци в съответния регион. 

Дейностите в регионалните приюти се осъществяват под постоянното наблюдение на 

НПО, регистрирани по ЗЮЛНЦ с предмет на дейност защита на животни. 

НП предвижда регионални приюти да се изграждат в области, на чиято територия няма 

изградени приюти или изградените такива са с недостатъчен капацитет. 

Регионални приюти могат да бъдат изграждани и/или стопанисвани от: 

- две или повече съседни общини, в рамките на сключено споразумение за 

сътрудничество, съгласно Глава осма от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; 
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- юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност защита на 

животните; 

- съвместно от община и организация с предмет на дейност защита на 

животните или община и регистрирана ветеринарномедицинска амбулатория. 

 

НП регламентира, че регионални приюти могат да бъдат изграждани чрез: 

- предоставяне на терени и сгради – държавна и общинска собственост; 

- предоставяне на целеви трансфери по бюджетите на общините в рамките 

на средствата по държавния бюджет за годините на одобрената от Министерския 

съвет средносрочна бюджетна прогноза. За годините извън нея посочените стойности 

за изпълнение на целите имат прогнозен характер; 

- изготвяне и прилагане на национални механизми за финансиране и 

подкрепа; 

- включване на мерки за кандидатстване по европейските фондове; 

- включване в проекти, финансирани от ЕК и по международни програми и 

проекти; 

- изработване на типов проект за изграждане на регионален приют. 

Регионалните приюти се изграждат в съответствие с изискванията на глава IV, раздел I 

на Наредба № 41 от 2008 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или 

предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни и Наредбата 

по прилагане на НП. 

Съществуващите сгради, съоръжения и автомобилен парк, стопанисвани от 

съществуващия общински приют е необходимо да бъдат поддържани, осъвременявани и 

модернизирани. Необходимо е да се осигурят ново, съвременно ветеринарно оборудване и 

консумативи, при възможност да се повиши категорията на общинското ветеринарно лечебно 

заведение. Площта на имота, върху който са разположени приюта и амбулаторията позволяват 

да се изградят допълнителни стационарни клетки и да се увеличи капацитета на съществуващия 

приют. 

 

3. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗВЪДНИЦИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ НА 
КУЧЕТА, ПАЗАРИТЕ ЗА ЖИВОТНИ, ЗООМАГАЗИНИТЕ И 
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА, ОТГЛЕЖДАНИ КАТО КОМПАНЬОНИ 

 
В Република България има законова забрана за търговия с кучета от нерегистрирани 

обекти. 

В Националната програма е изведен извода, че нерегламентираното развъждане и внос 

на кучета се извършват без надлежния ветеринарномедицински контрол и представляват 

опасност за здравето на хората и животните на територията на Република България. 

Важно е да се знае, че: 

 Право да осъществяват развъждане и търговия на кучета имат 

лицата, чиито обекти са регистрирани по чл. 137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

 Търговия с кучета се осъществява само в развъдници и зоомагазини 

регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. 
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 Контролът върху развъдниците, зоомагазините и пазарите за 

животни се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез 

БАБХ, съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЖ и чл. 7, ал. 1 от ЗВМД. 

НП изисква засилване на контрола в тази област, чрез адекватни мерки и налагане на 

санкции от правоимащите. 

 

По отношение контрола върху собствениците на домашни кучета, отглеждани като 

компаньони, местната власт има вменени законови ангажименти и те са разписани в следните 

текстове от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ и 

Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/, по които са упълномощени служители на 

общинска администрация, кметовете на кметства и кметските наместници: 

 

 

 

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

Чл.116, 
ал.1 от Закон 

за местните 

данъци и 

такси 

/ЗМДТ/ 

За притежаване на куче собственикът 

заплаща годишна такса в общината, на 

чиято територия е постоянният му 

адрес/седалище. 

Чл.123, ал.3 от ЗМДТ - Който декларира 

неверни данни и 

обстоятелства, водещи до намаляване или 

освобождаване от такса, се наказва с глоба 

от 50 до 200 лева, а юридическите лица и 

едноличните търговци - с имуществена 

санкция в размер от 100 до 500 лева. 

 

Чл. 127, ал.1 от ЗМДТ - При неспазване на 

разпоредби по този закон извън случаите 

по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се 

налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а 

на юридическите лица и едноличните 

търговци - имуществена санкция в размер 

от 100 до 500 лева. 

ал.2 - Не се смята за административно 

нарушение неплащането в срок на 

данъците и таксите по този закон. 

Чл.117 от 
ЗМДТ 

В тримесечен срок от датата на 

придобиването на куче собственикът 

подава декларация в общината по 

постоянния му адрес/седалище. 

Чл.118, 
ал.1 от ЗМДТ 

Таксата се заплаща ежегодно до 31 март 

на съответната година или в едномесечен 

срок от датата на придобиване на кучето, 

когато то е придобито след 31 март. 

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ 
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Чл.59, 
ал.3, т.1 от 

Закон за 

защита на 

животните 

/ЗЗЖ/ 

Органите на местната власт осъществяват 

контрол: 

за изоставяне на животни на територията 

на общината. 

Чл. 68, ал.1 от ЗЗЖ - За нарушения по този 

закон лицата се наказват с глоба от 100 до 

250 лв., а при повторно нарушение - от 250 

до 500 лв., освен ако деянието не 

съставлява престъпление. 

 

Чл. 69 от ЗЗЖ - Кмет на община, който не 

организира изпълнението на програмата и 

плана по чл. 40, ал. 3, се наказва с глоба в 

размер от 1000 до 2000 лв., а при 

повторно нарушение глобата е в двоен 

размер. 

Чл.59, 
ал.3, т.2 от 
ЗЗЖ 

Органите на местната власт 

осъществяват контрол: 

за идентификация и регистрация на 

кучета. 

 

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 

Чл.133, 
ал.2, т.10 от 
ЗВМД 

Кметовете и кметските наместници са 

длъжни да: 

поддържат и актуализират публичен 

регистър на домашните кучета, ловните 

кучета и кучетата, които придружават или 

охраняват селскостопански животни, 

които се придвижват към регистриран 

животновъден обект. 

 

Чл.172, т.1 
от ЗВМД във 
връзка с 
чл.178 от 
ЗВМД 

Собствениците на домашни любимци са 

длъжни: 

да вземат мерки животните да не 

замърсяват обществени места, като 

почистват мястото след дефекация. 

Чл. 178 от ЗВМД - 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. 

Чл.172, т.2 
от ЗВМД във 
връзка с 
чл.178 от 
ЗВМД 

Собствениците на домашни любимци са 

длъжни: 

да вземат мерки животните да не създават 

опасност за хора или други животни. 

 



ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 
e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 

 

Чл.173, т.1 
от ЗВМД във 
връзка с 
чл.178 от 
ЗВМД 

Собствениците на кучета са длъжни: 

1. при извеждането на кучетата да носят в 

себе си 

ветеринарномедицинския паспорт и да го 

представят за проверка на общинските и 

ветеринарномедицинските органи. 

Чл.174, 
ал.1, т.1 от 
ЗВМД във 
връзка с 
чл.429 и 
чл.472 от 
ЗВМД 

Собствениците на кучета, навършили 6-

седмична възраст, ги представят на 

регистриран ветеринарен лекар, който 

упражнява ветеринарномедицинска 

практика във ветеринарномедицинско 

заведение за: 

официална идентификация чрез поставяне 

на инжектируем транспондер и издаване 

на 

идентификационен документ (паспорт), 

отговарящи на изискванията на наредбата 

по чл. 51, 

ал. 5. 

Чл.472, ал.4 от ЗВМД - Нарушенията по чл. 

426, 426а, 426б, 428 и 429 се установяват с 

актове, съставени от инспекторите от 

общините и районите. 

Чл.177, 
ал.1, т.3 от 
ЗВМД във 
връзка с 
чл.178 от 
ЗВМД 

Забранява се: 

извеждането на кучета без повод, а на 

агресивни кучета - и без намордник. 

Чл. 178 от ЗВМД - 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. 

Чл.177, 
ал.1, т.4 от 
ЗВМД във 
връзка с 
чл.178 от 
ЗВМД 

Забранява се: 

разхождането на кучета на детски 

площадки и на места, обозначени от 

общините със забранителни знаци. 

 

4. ДРУГИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 
Националната програма насърчава провеждането на информационни кампании, 

организирани от общини, областни дирекции по безопасност на храните, областните колегии 

към БВС и неправителствените организации за защита на животните. 

Кампаниите включват:  

 програми, включително за разясняване на обществеността за ползата от 

мерките по Програмата и нейното прилагане, 

 рисковете и предпазването от зоонози, в т. ч. ехинококоза; 

 насърчаване на кастрацията и регистрацията на домашните кучета; 

 ползата от кастрацията и връщането по места на безстопанствените 

животни, като се запълват градските ниши с кучета, които са ваксинирани и не се 

възпроизвеждат; 
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IX. КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 осиновяването на безстопанствени кучета; 

 повишаване на културата на отглеждане на домашни кучета; 

 набиране на доброволци, които да подпомагат ежедневните грижи за 

кучетата и други дейности в приютите; 

 набиране на средства за лечение на болни кучета. 

Информационните кампании се извършват чрез разпространение на дипляни, брошури, 

видео клипове, публикуване на информация в печатни и електронни медии. 

Управителите на приюти също организират различни кампании, популяризиращи 

проблема и активизиращи обществеността за намиране на постоянен дом на безстопанствените 

кучета. 

Всеки приют на територията на общината следва да предприеме мерки за информиране 

на гражданите за безстопанствените кучета, които се предлагат за отглеждане, в т. ч. 

поддържане на актуална интернет страница, публикации в медиите, организиране на събития с 

участие на животни от приюти и други. 

 

 

Министърът на земеделието, храните и горите ръководи прилагането на мерките и 

дейностите по Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Република България. 

Кметът на общината ръководи изпълнението на програмата по чл. 40, ал. 3 от Закона за 

защита на животните и плана за действие към нея. 

Контролът по изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България и общинските програмите и 

плановете по чл. 40 ал. 3 от ЗЗЖ се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите 

чрез Българската агенция по безопасност на храните. 

Националната програма предвижда като постоянен консултативен орган към министъра 

на земеделието, храните и горите да се създаде Консултативен съвет в областта на овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. Съветът се 

създава със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, като в състава му се 

включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Българска 

агенция по безопасност на храните, Център за оценка на риска по хранителната верига, 

Български ветеринарен съюз, Национално сдружение на общините в Република България и 

организации за защита на животните, заявили писмено желание до министъра за участие. 

Консултативният съвет подпомага осъществяването на държавната политика, свързана с 

прилагането и изпълнението на Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България, участва в обсъждането и 

изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове, съдейства на органите на местното 

самоуправление при изпълнението на Националната програма и общинските програми, 

разработва стратегии и дава становища относно защитата и опазването на безстопанствените 

животни. Същият анализира ефективността от прилагането на Програмата, както и на 

общинските програми и планове за действие и дава предложения за корективни мерки и 
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X. УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА. ДОКЛАДВАНЕ И 
ОТЧЕТНОСТ. УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 
XI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

коригиращи действия, разглежда въпроси, свързани с координацията и комуникацията при 

изпълнение на изискванията в областта на овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на местно и на национално ниво. 

Консултативният съвет изготвя становище за постигнато блокиране на раждаемостта и 

поетапно настаняване на безстопанствените кучета в приюти, както и разработва процедури във 

връзка с изпълнението на дейностите по Националната програма. 

 

 

Изпълнението на общинската програма и план за действие по чл. 40, ал. 3 от Закона за 

защита на животните се управляват от кмета на общината. 

При неизпълнение на задължението по организиране изпълнението на програмата и 

плана по чл.40, ал.3 от ЗЗЖ, се прилага разпоредбата по чл.69 от ЗЗЖ: 

„Кмет на община, който не организира изпълнението на програмата и плана по чл.40, 

ал.3, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение глобата е в 

двоен размер“. 

Оценката за изпълнение на програмата се извършва на базата на осъществяването на 

мерките и постигането на заложените задачи чрез проследяване на стойностите на заложените 

индикатори за изпълнение. 

Управлението включва наблюдение на изпълнението на заложените цели и задачи в 

Програмата, организацията и методите на изпълнение, прилагани от съответните 

административни звена. 

Ежегодно до 1-ви март Кмета на общината, внася отчет за изпълнението на Програмата 

до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, чрез Областна 

дирекция по безопасност на храните - Търговище. 

Отчетът включва информация за изпълнението на целите и задачите, очакваните 

резултати, мерките за финансиране, анализ на постигната ефективност и може да съдържа 

препоръки за подобряване изпълнението на Националната програма. 

Отчетът по чл. 40. ал. 4 от Закона за защита на животните се публикува на интернет 

страницата на Общината. 

 

В срок от 14 дни от приемането на програмата и плана по чл. 40, ал. 3 от Закона за 

защита на животните, същите се публикуват на интернет страница на Общината. При всяко 

изменение и допълнение, информацията следва да се актуализира. 

 

 

С прилагането на общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Попово се очакват следните резултати: 
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XII. МОНИТОРИНГ НА СРЕДАТА ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на 

траен контрол върху тяхната популация на територията на общината; 

2. Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, 

пренасяни от безстопанствените кучета; 

3. Увеличаване на информираността, отговорността и активността на 

гражданите при отглеждане на домашни кучета. 

 

 

Мониторингът за изпълнение на Националната програма се извършва от министъра на 

земеделието, храните и горите и се основава на база годишните отчети на кметовете на общини 

за изпълнението на Програмата, като задължително се отчитат следните индикатори: 

1. Брой на безстопанствени кучета: 

 общ брой, отчетени при преброяването; 

 заловени от специализирани екипи; 

 предоставени в приюта лично от собственика (отказ от собственика 

да се грижи за домашното куче) 

 маркирани; 

 кастрирани; 

 ваксинирани; 

 обезпаразитени; 

 настанени в приюти; 

 върнати по места (под надзор на лица, организации за защита на 

животните или община); 

 осиновени; 

 евтаназирани; 

 умрели.  

2. Брой на домашни кучета: 

 административно регистрирани в общината/района (по реда на 

ЗМДТ); 

 ветеринарно регистрирани (по чл.174, ал.3 и ал.4 от ЗВМД - 

информация изпратена към ВетИС и ОДБХ – Търговище); 

 кастрирани; 

 чипирани. 

3. Брой извършени проверки, както и: 

 подадени сигнали, молби и жалби; 

 констатирани нарушения; 

 дадени предписания; 

 съставени актове за установяване на административни нарушения и 

наказателни постановления; 

 брой заведени съдебни дела по чл.49, във връзка с чл.45 от ЗЗД, във 

връзка с чл.40 от Закона за защита на животните на ЗЗЖ, по които ответник е 
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XIII. МЕХАНИЗЪМ НА ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ 

Община Попово. По колко от тези дела исковите молби са уважени в полза на 

ищеца и по колко от тях са отхвърлени в полза на ответника. 

 

Изпълнението на дейностите по програмата ще се финансира със средства от: 

 държавния бюджет; 

 общинския бюджет; 

 дарения от физически и юридически лица; 

 международни програми и проекти. 

Съгласно чл.31 от Наредба № 4/01.02.2021 г., ежегодно Министерството на земеделието, 

храните и горите и общините предвиждат по бюджетите си средства за изпълнение на мерките 

и дейностите по Националната програма и по общинските програми за изпълнение на 

Националната програма. Средствата се предвиждат съгласно функциите на администрациите и 

изпълняваните дейности. Дарения на общината за изпълнение на дейности по програмата могат 

да предоставят всички български и чуждестранни физически и юридически лица. 

 

 

 

 

 

 

Настоящата Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Попово е приета с Решение №…… по Протокол №…… от 

29.09.2022 г. на Общински съвет Попово.  
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ОБЩИНСКА 
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА 

НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гр. Попово 
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№ Действия  Изпълнител Срок  Източник 
на 

финансира
не 

Очакван резултат 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, маркиране и връщане на животните по 
местата на залавянето им 

1.1. Осигуряване на 
стационарни и/или 
мобилни 
амбулатории за 
обработка на 
безстопанствени и 
домашни кучета 

Община Попово 

Общински 

приют за 

безстопанствени 

животни град 

Попово 

ежегодно Общински 
бюджет; 
дарения; 
проекти 

Възможност за 

обработка на кучета – 

безстопанствени и 

домашни в квартали, 

индустриални и 

животновъдни зони и 

др.  

1.2. Организиране на 
съвместни 
проекти/кампании 
по кастрация, 
обезпаразитяване, 
маркиране и 
прочие на 
безстопанствени 
кучета. 

ОДБХ  

Община Попово 

Организации за 

защита на 

животните 

ежегодно Общински 
бюджет; 
Дарения 
Проекти  

Масово извършваните 

мероприятия по 

кастрация на 

безстопанствени 

кучета допринасят за 

по-бързото и сигурно 

овладяване на 

популацията на 

уличните кучета на 

дадена територия, а 

бързото им връщане 

по местата на 

залавянето им 

гарантира 

недопускането на 

други, необработени 

кучета в ареала.  

1.3. Просветно-
информационни 
кампании 

Медии 

Общински 

приют за 

безстопанствени 

животни град 

Попово 

Ветеринарни 

специалисти 

Организации за 

защита на 

животните 

 

постоянен Общински 
бюджет 
Дарения 
Проекти 
 

Популяризиране 

действията по 

проблематиката, 

предприемани от 

страна на местната 

власт и партньорите ѝ 

по Програмата. 

Запознаване на 

населението с полезна 

информация за 

нормативните 

изисквания, 

информация за 

болестите, пренасяни 

от животните, начини 

за предотвратяване 
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разпространението на 

зарази и други.  

1.4. Преброяване на 
безстопанствените 
кучета на 
територията на 
община Попово 

Община Попово 

Общински 

приют за 

безстопанствени 

животни град 

Попово 

Организации за 

защита на 

животните 

 

ежегодно Общински 
бюджет 
Дарения 
 

Получаване на точна 

преценка за промяна в 

популацията на 

безстопанствените 

кучета, както и служи 

за критерий за 

успеваемост на 

мерките по 

програмата.  

 
2. Регистрация на домашните кучета и контрол върху размножаването им, с цел 

блокиране на притока от дома към улицата.  
2.1. Изграждане на 

мрежа от 
обособени места за 
свободно 
разхождане на 
домашни животни 

Община Попово  Общински 

бюджет 

Дарения 

Европейски 

програми 

Изпълнение на 

нормативно изискване 

към кметовете на 

общини да се осигури 

маркирани и 

обособени 

обществени места за 

разхождане на 

домашни кучета. 

Осигуряване на добри 

условия за свободно 

разхождане на 

домашни кучета, без с 

това да се нарушава 

спокойствието и 

комфорта на 

останалите граждани.  

2.2. Създаване на 
електронен 
регистър за 
административна 
регистрация на 
домашни кучета  

 Община 

Попово 
  Подобряване 

обслужването на 

граждани – 

собственици на 

домашни кучета при 

административната 

регистрация на 

животните. 

Повишаване на 

събираемостта на 

такса за притежаване 

на домашно куче.  

2.3. Организиране на 
сигурна система 
за навременно 

ОДБХ 

Общински 

приют за 

постоянен  Чрез изпълнение на 

нормативно изискване 

към ветеринарните 
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подаване и 
получаване на 
информация за 
ветеринарна 
регистрация на 
домашните кучета 

безстопанствени 

животни град 

Попово 

Организации за 

защита на 

животните 

лекари за 

предоставяне на тази 

информация ще се 

установи реалния 

брой домашни кучета, 

отглеждани на 

територията на 

община Попово. 

2.4. Актуализиране на 
местната 
нормативна 
уредба, съгласно 
действащото 
законодателство 

Общински съвет 

Попово 

Община Попово 

ОДБХ 

 

при 

нормативна и 

фактическа 

необходимост

 Навременно 

актуализиране на 

местната нормативна 

уредба към промените 

в националните 

законодателство.  

2.5. Предписания и 
санкции на 
собственици, 
неплатили „такса 
за притежаване на 
куче“ и 
нарушаващи 
общинските 
наредби за 
притежаване и 
отглеждане на 
куче 

Община Попово 

Общински 

приют за 

безстопанствени 

животни град 

Попово 

 

 

постоянен  Повишаване 

гражданската 

активност и 

отговорност при 

спазване на 

нормативните 

изисквания към 

собствениците на 

домашни кучета.  
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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ПОПОВО 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

От д-р Людмил Димитров Веселинов – Кмет на Община Попово 

 

Относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Попово и План за действие на Община Попово 

 

  

 Уважаеми общински съветници, 

  

 В задължение на общинските съвети е приемането на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета и план за действие на съответната община. 

Тези задълженията на Общински съвет са регламентирани с чл. 40, ал. 3 от Закона за 

защита на животните (ЗЗЖ) и приета с Решение №136 от 14.03.2019 г. на Министерски 

съвет Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и 

във връзка с изискванията на Наредба №4 от 1 Февруари 2021 г. за прилагане на 

Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България.  

 Необходимостта от разработването на Програмата възниква в резултат на 

изисквания поставени на България и останалите страни членки от Европейския съюз 

по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните 

механизми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в населените 

места.  

 Наличието на голям брой безстопанствени кучета е проблем за цялата страна и 

Община Попово не прави изключение. Проблемът е с многостранни измерения – 

хуманитарно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и 

екологични. Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) се оказват недостатъчни и поради това че 

все още не може да се намери цялостно трайно решение.  

 Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета залага 

комплекс от мерки, които да се изпълняват в синхрон от всички заинтересовани страни 

– общинска администрация, ветеринарни специалисти, природозащитни организации и 

граждани за постигане на хуманно и съвременно решение на проблема.  

 Основаната цел в предлаганата Програма е да се постигне контрол върху 

популацията на безстопанствени и домашни кучета, с което да се гарантира здравето 



 

 

на хората и безопасността на средата за живеене, без да се нарушават изискванията по 

Закона за защита на животните за хуманно отношение.  

 Също така се цели установяване на контрол върху популацията на 

безстопанствени и домашни кучета, с което се гарантира здравето на хората, 

безопасността на средата за живеене и европейския имидж на България. Също така 

като цели Програмата си поставя намаляването до минимум рисковете от 

разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животини и развиване на 

чувство за отговорност при отглеждане на кучета.  

 Източници на финансиране са бюджета на Община Попово, постъпления от такси 

съгласно чл.175 от ЗВМД, дарения от физически и юридически лица и финансови 

средства от организациите за защита на животните.  

 Изготвения проект за Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Попово е съобразена с изискванията на Закона за 

защита на животните. На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

проектът е публикуван на интернет страницата на Община Попово за обществено 

обсъждане.  

 Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет град Попово на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и на основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните, 

Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и 

Наредба №4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България да 

вземе следното: 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Попово и План за действие на Община Попово. 

  

 Приложение: 

1. Проект за Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Попово и План за действие на Община Попово. 

2. Мотиви за приемане на Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Попово и План за действие на 

Община Попово. 

3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации 

на проекта за Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Попово и План за действие на Община Попово. 

4. Съобщение за публикуване за обществено обсъждане на интернет страницата на 

Община Попово на проекта за Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Попово и План за действие на 

Община Попово. 

  

 

 

Вносител: 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
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