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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Благоевград е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на 

животните и обхваща периода 2020-2024г.  

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания поставени 

на Република 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 

безстопанствени кучета в населени места. 

Проблемът с безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни 

измерения (хуманномедицински, ветеринарномедицински, социалнобитови, икономически и 

екологични).  

За решаването на проблема с безстопанствените животни са необходими единна цел, общи 

усилия и воля, координация и комуникация. Успехът на програмите за намаляване популацията на 

бездомни кучета е в прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската 

власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една 

обща посока  – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. За да се реши проблемът с 

бездомните кучета на първо място е необходимо да се приложи единен метод във всички населени 

места на територията на Община Благоевград. Да се следват комплексните мерки, определени от 

Световната здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването на домашни 

кучета; кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които се поемат за обгрижване от 

страна на граждани, организации и общини. 

За решаването на проблема с безстопанствените животни са необходими единна цел, общи 

усилия и воля, координация и комуникация. 

Безстопанствените кучета се делят на няколко групи: 

 кучета, родени и живеещи на свобода 

 кучета, които са били домашни и са изоставени на улицата от стопаните 

 кучета в индустриалните зони, фирмени дворове, по строежи и гаражи 

 кучета в ромските квартали, които имат най-голям дял в увеличението на популацията 

на безстопанствените кучета. 

С цел прилагането на адекватни мерки за овладяване и решаването на проблема с бездомните 

кучета в Община Благоевград е редно да се осигури надежден мониторинг върху броя на кучетата: от 

една страна - безстопанствените, а от друга – броя на домашните кучета, тъй като не кастрираните от 

тях също увеличават популацията на бездомните. 

1. Описание на проблема – големият брой бездомни кучета води до:  

 здравни рискове за хората: 

- безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести опасни за човека и 

селскостопанските животни - бяс, тения, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.  

- безстопанствените кучета са основен фактор за разпространение на кърлежопреносими 

трансмисивни инфекции /марсилска треска, лаймска болест/. 

- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета; 

 

 създаване на дискомфорт на населението: 

- много хора се страхуват от кучета; 

- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите; 

- животните са една от причините за замърсяване на градската среда; 

- тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните. 

 икономическа неефективност: 



- нерегулярните мерки, взимани от някои общини за решаването на проблема са свързани с 

разходи, а в същото време не се постигат реални резултати и се създава социално напрежение. 

 тежко положение на безстопанствените кучета: 

- кучетата страдат от различни болести, глад и студ; 

- много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от 

граждани. 

2. Причини за възникването на проблема 

 Липса на адекватно и цялостно законодателство; 

 Липса на контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета; 

 Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния 

характер на проблема; 

 Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др. обекти от 

физически и юридически лица, след което се изоставят; 

 Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се 

нуждаят – собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в 

резултат на което при възникнали трудности може да го изостави. 

 Невъзможност за идентифициране на собственици, които са изоставили на грижите на 

обществото. 

 Недостатъчно взаимодействие между Общинска администрация, НПО и гражданското 

общество. 

 

2. Популация на безстопанствените кучета 

Определянето на точния брой на бездомните кучета е задължително условие при планирането и 

провеждането на всички мерки и програми за намаляване на тяхната популация. Установяването на 

техния брой и идентифициране на най-рисковите територии е важно за това, където трябва да бъдат 

насочени усилията приоритетно. 

Динамичността при възстановяване на кучешката популация, предполага знание на носещия 

капацитета на животни за града, за да се включи в програмата броя на безстопанствените кучета. 

На следващо място следва да има предвид, че кучето достига полова зрялост на 7-8 месечна 

възраст, ражда 2 пъти годишно средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени 

домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. 

Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства докато достигне определен максимум. Този 

максимум се нарича “носещ капацитет на средата” и зависи от условията на средата – количество 

храна, вода и възможности за подслон. При достигане на носещия капацитет на средата раждаемостта 

и смъртността на безстопанствените кучета се изравняват, което означава че броят им не се 

увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на безстопанствените кучета ще се 

предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета – 

новородени или мигриращи. т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на безстопанствените 

кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване – един цикличен и 

непрестанен процес. 

Какво става при прилагане на кастрация на безстопанствените кучета и връщането им по 

обитаваните от тях места? 

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети за 

гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта - когато капацитетът на средата се 

ограничи от стерилни животни. Този гратисен период позволява паралелно да се наложи контрол 

върху домашните кучета - регистрацията им, стерилизацията на част от тях. Следва етапът на 

постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да се компенсира 

от раждаемост - липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се 

редуцира до трайното изчезване на явлението ”безстопанствени кучета”. 

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация е: 



 прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на 

неагресивни (социализирани) безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях места с 

редовен ветеринарномедицински надзор. 

 регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел 

установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им 

изоставяне. 

Доскоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни действия между 

местна власт, неправителствени организации и граждани бе основната причина за задълбочаване на 

проблема с безстопанствените кучета и невъзможност за неговото ефективно и трайно решение. 

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Цели: 

 Установяване на контрол върху популацията от домашни и безстопанствените кучета, 

като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на 

България. 

 Намаляване до минимум рисковете от разпространяването на заразни заболявания, 

които касаят хора и животни. 

 Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета. 

2. Задачи: 

 Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението 

“безстопанствени кучета”. 

 Контрол върху отглеждането на домашни кучета. 

 Повишаване на чистотата на градската среда. 

 Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от ЗЗЖ. 

 

ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Метод:  

 Препоръките на Световната Здравна Организация, успешният световен опит и 

практиката на няколко български общини налагат прилагането на регламентирания от закона за 

защита на животните метод на кастрация на бездомните кучета и връщането им по обитаваните от тях 

места до блокирането на раждаемостта  –ограничаване на капацитета на средата само с кастрирани 

животни.  

 Настаняване в приюти.  

 Осиновяване на кастрирани кучета. 

 

2. Мерки:  

 Ежегодно преброяване на бездомните кучета на територията на Община Благоевград, 

организирано от Съвета за сътрудничество; 

 Залавянето на бездомните кучета се извършва, съгласно чл. 42 от ЗЗЖ, като за 

транспортирането до приюта трябва да се използват и транспортни клетки, а настаняването и 

обработването се извършва съобразно разпоредбите на чл. 46 и чл. 47 от ЗЗЖ. 

 Изготвяне на график за залавяне и обработване на бездомни кучета. Приоритетно в 

графика се включват:  

- женски кучета във фертилна възраст  

- женски кучета в период на еструс  

- болни и агресивни кучета  

  Обработването на кучетата се извършва в регистрирани стационарни и мобилни 

амбулатории, както следва: 

- Здравите и неагресивни кучета – кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, трайна 

маркировка, връщане по обитаваните от тях места под надзор, съгласно чл. 49. от ЗЗЖ;  

- Неизлечимо болни животни в напреднала фаза на болестта се подлагат на евтаназия след 

провеждане на необходимите изследвания и след решение на комисия по чл. 45, т.8 от ЗЗЖ;  



- Кучета, за които е доказано, че са агресивни – по преценка на комисия определена от 

Съвета за сътрудничество, след четиринадесет дневен карантинен период се предоставят на 

организации или осиновители, които отговарят за тях съгласно чл.172-175 от ЗВМД  

 Община Благоевград създава и поддържа електронен регистър за административна 

регистрация на кучета-компаньони по чл. 174 и контрол по чл.472, ал.4 и ал. 5 от ЗВМД и чл. 54 от 

ЗЗЖ;. За успешното изпълнение на Програмата е необходимо да се разполага с точна информация, 

както за броя на безстопанствените кучета, така и за броя на домашните кучета на територията на 

Общината.  

 Създава се Съвет за сътрудничество между Община Благоевград и неправителствените 

организации, който има консултативни функции. Кметът утвърждава Правилника за организацията и 

дейността на Съвета за сътрудничество;  

 Създава се Общинско предприятие „Общински приют за безстопанствени животни“, с 

основна дейност регулиране популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Благоевград. Кметът изготвя Правилник за организацията и дейността. 

 Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна 

кампании и др. 

 Презентация на Програмата и ЗЗЖ, организирана от Община Благоевград със съдействието 

на НПО за собствениците на домашни кучета и провеждане на кампания за популяризиране на 

ползите от кастрацията на домашни кучета; 

 Съвместна работа със Съсловната организация на ветеринарните лекари съгласно чл. 4 от 

ЗЗЖ; 

 Съвместни кампании, за задомяване на безстопанствени кучета, между Община Благоевград 

и НПО; 

 Организиране на изложби на безстопанствени животни с цел намиране на нови собственици; 

 Съвместни мероприятия по защита и хуманно отношение към животните между община и 

НПО;  

 Община Благоевград създава и поддържа база данни в интернет страница с цел информиране 

на гражданите за наличните животни в приютите; 

 Община Благоевград създава електронен регистър за постъпващите и обработени в приюта 

безстопанствени животни. 

 Общественият контрол в приютите на територията на Община Благоевград се осъществява 

под постоянното наблюдение на организациите за защита на животните /НПО/. Лицата по 

обществения контрол участват в работата на Съвета за сътрудничество; 

 Кампания за обработване на кучетата,   отглеждани на открито   (дворни кучета в 

покрайнините на града и ромските квартали, вилните зони, строежи, паркинги, предприятия и др.;  

 Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва от Общината, 

РВМС и НПО, съгласно глава 6 от ЗЗЖ.; 

 Опазване чистотата на околната среда в Общината. 

 Поддръжка и обезпаразитяване на местата за разхождане на домашните кучета. Създадени 

са условия за собствениците на домашни кучета при извеждането и разхождането на животните извън 

дома – обособени места за свободно разхождане на домашни кучета на територията на Община 

Благоевград. 

 Поставяне на кошчета за събиране на кучешки екстременти. 

 Определяне и обозначаване на зони за разходка на кучета компаньони.   За целта е 

необходимо да се изработят и поставят на определените места на територията на града 

табели, указващи местата разрешени за разходка на кучета – компаньони, както и на зоните, в които 

това е забранено съгласно чл. 177, ал.1, т.4 от ЗВМД. Ограждане на съществуващи детски 

площадки, детски градини, училища. Приемане на Наредба за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и регистрация на домашните кучета на територията на Община 

Благоевград. При избора на разрешените зони да се вземат предвид вече използваните такива от 

стопаните на домашни кучета;  

 Съвместна работа на Община Благоевград и НПО по образователни програми за защита на 

животните, със съдействието на Регионален инспекторат по образование в Благоевград. 

 

 

ІV. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

 

1. Общински съвет 



1.1. Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и 

гласува годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40 от ЗЗЖ. 

1.2. Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрация на 

домашните кучета на територията на Община Благоевград, съгласно действащото законодателство. В 

наредбата се определят условията за отглеждане на кучета, отразяват се изискванията на ЗЗЖ и 

ЗВМД, възстановяване на стойността на трайната маркировка на кучета на социално слаби граждани 

след предоставяне на необходимите документи. 

1.3. Създаване на Общинско предприятие „Общински приют за безстопанствени животни“. 

1.4. При заседания на Комисията по земеделие и екология при Общински съвет Благоевград, по 

въпроси касаещи програмата, може да се включват представители на Община Благоевград, РВМС и 

НПО. 

1.5 Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрация на 

домашните кучета на територията на Община Благоевград, съгласно действащото законодателство. В 

наредбата се определят условията за отглеждане на кучета, отразяват се изискванията на ЗЗЖ и 

ЗВМД, възстановяване на стойността на трайната маркировка на кучета на социално слаби граждани 

след предоставяне на необходимите документи. 

1.6. Ежегодна актуализация на Програмата и съответния бюджет, с участието на НПО, въз основа на 

годишния отчет на кмета, представен в БАБХ. 

 

 

2. Общинска администрация 

2.1. Популяризиране на дейностите по Програмата; 

2.2. Кметът или упълномощено от него лица организират цялостно изпълнение на Програмата, 

стопанисването и дейността на общинския „Приют за безстопанствени кучета”, сключването на 

договори с други приюти и стационарни и подвижни амбулатории. 

2.3. Извършва дейностите по глава ІІІ, т.2 от Програмата; 

2.4. Приема Правилник за организацията и дейността на Съвета за сътрудничество. 

2.5. Изготвя проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и 

регистрация на домашните кучета на територията на Община Благоевград, съгласно действащото 

законодателство. 

2.6. Изготвя предложение до Общински съвет – Благоевград за създаване на Общинско предприятие 

„Общински приют за безстопанствени животни“ 

2.7. Правилник за вътрешния ред на приюта се изготвят след приемане на наредбата и са 

съобразени нейните разпоредби. 

 

3. Неправителствени организации 

3.1 Участват със свои представители в Съвета за сътрудничество; 

3.2 Съдействат на общината, като посочват свои представители за координация на работата между 

Община Благоевград, НПО и граждани; 

3.3. Информират се за постъпилите жалби и сигнали, свързани с кучета компаньони и 

безстопанствени кучета;    

3.4. Осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите и участват в разрешаването 

на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите жалби и сигнали; 

3.5. Съдействат за популяризиране на дейностите по Програмата 

3.6. Участват в съвместни разяснителни кампании с Община Благоевград за хуманно отношение към 

животните и популяризиране на Програмата за намаляване на популацията. 

3.7. Участват в мероприятия по образование на деца в хуманно отношение към животните, 

провеждане на екологично и природозащитно обучение и възпитание в сходната етика, организиране 

на школи, лекции, курсове и др. 

3.8. Съвместна работа с ветеринарни лекари от Съсловната организация на ветеринарните лекари при 

изявено желание от тяхна страна. 

 

4. Практикуващи ветеринарни лекари 

4.1. Спазване изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и подзаконовите нормативни актове за ветеринарна 

регистрация, маркиране, идентификация на домашни кучета и отчетност пред Община Благоевград и 

ОДБХ. 

4.2. Разясняване ползите от идентификация, кастрация и обезпаразитяване на домашните кучета. 

 



5. Гражданите 

Всеки гражданин на Община Благоевград е неизменен участник в Програмата. 

 

 

V. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата 

1.1. Годишен бюджет за изпълнение на Програмата гласуван от ОС-Благоевград, съгласно чл. 40 от 

ЗЗЖ. 

1.2. Постъпления от такса-куче и глоби. 

1.3. Дарения. 

1.4. Други източници на финансиране по програми на ЕС. 

1.4. Финансиране на дейности по Програмата от ОЗЖ. 

2. Време за изпълнение 

Програмата влиза в сила след приемането й от Общински съвет и продължава до трайното 

намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Благоевград. 

Гражданското общество в Община Благоевград е важно да осъзнае и възприеме ефективността на 

този метод, чийто резултат ще настъпи постепенно, но също и да подходи отговорно към 

отглеждането на своите домашни любимци.  

 

VI. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА – КРИТЕРИИ: 

1. Очаквани резултати 

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

Програмата и обработването на бездомните кучета; 

-  Повишаване на безопасността на градската среда; 

- Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на 

кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на 

нежелани животни от дома към улицата; 

- Утвърждаване на законовите критерии за третиране на животни. 

2. Количествени подобрения 

 Ежегодно установяване и преброяване на популацията на бездомните кучета на 

територията на Община Благоевград; 

 Мониторинг върху популацията на бездомните кучета; 

 Постоянно и поетапно намаляване на популацията на бездомните кучета. 

3. Критерии за изпълнението на програмата 

 Брой на бездомните кучета; 

 Брой на обработените бездомните кучета; 

 Брой на регистрираните кучета компаньони; 

 Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, паркинги, 

дворове, складове и др.; 

 Брой на кастрираните домашни кучета; 

 Броя на хората, които търсят съдействието на Съвета за сътрудничество за решаването 

на проблема с кучешката популация (индикатор е графика за кастрация на кучетата, изготвен 

на базата на обажданията на граждани); 

 Броя на гражданите, участващи като доброволци в Програмата; 

 Броя на задомените кучета в края на третата година; 

 Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултатите от тях, представен от 

кмета на община Благоевград в НВМС; 

 Внасяне на предложение пред Общински съвет за актуализация на Програмата и 

съответния бюджет, с участието на НПО, въз основа на годишния отчет на Кмета, представен в 

НВМС. 

 

 

VІІ. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ 

 

1. Закон за защита на животните 

2. Закон за ветеринарномедицинска дейност 



3. Международна практика 

4. Становище на световната здравна организация 

5. Европейската конвенция за защита на животните. 

 

 

 
VІII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 

КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 385 

ПО ПРОТОКОЛ № 17 от ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

БЛАГОЕВГРАД НА 26.11.2020година. 

 

 

  



 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БЛАГОЕВГРАД 
  

№  Действия  
Изпълн

ители  
Срок  

Източници за 

финансиране 

и прогноза за  

необходимите 

ресурси в лв.  

Очакван ефект  

  

1  

  

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА И КОНТРОЛ НАД 

СОБСТВЕНИЦИТЕ С  ЦЕЛ БЛОКИРАНЕ ПРИТОКА ОТ ДОМА КЪМ УЛИЦАТА.  

  

1.1.  Изграждане на 

мрежа от 

обособени места 

за свободно 

разхождане  на 

 домашни 

кучета  и 

 тяхното 

поддържане.  

Община 

Благоевг

рад  

  

Постоянен /при 
мотивирана  

необходимост/  

  

 

Държавен 

бюджет; 

Общински 

бюджет; 

дарения от 

физически и 

юридически 

лица; 

международни 

програми и 

проекти 

Изпълнение на 

нормативно изискване 

към кметовете на 

общини и кметства да 

осигурят маркирани и 

обособени обществени 

места за разхождане на 

домашни кучета.   

Осигуряване на добри 

условия за свободно 

разхождане на 

домашните кучета, без с 

това да се нарушава 

спокойствието и 

комфорта на останалите 

граждани.  

1.2.  Създаване на  

електронен 

Регистър за 

административна 

регистрация на 

домашни кучета, 

с възможност за 

електронни 

справки 

Община 

Благоевг

рад  

Декември 2020 

Постоянен  

 

10 000 лв.  Подобряване 

обслужването на 

граждани – собственици 

на домашни кучета при 

административната 

регистрация на 

животните. Повишаване 

събираемостта от таксата 

за притежаване на 

домашно куче.  

Създаване на база данни 

за взимане на ефективни 



управленски решения 

 

1.3.  Осигуряване контрол по чл.174, 

ал.4 от ЗВМД, чрез 

организиране на сигурна 

(електронна) система за 

навременно подаване и 

получаване на информация за 

ветеринарна регистрация на 

домашните кучета.  

ОДБХ/Съсловна 

организация  

 

Постоянен  

 

  

  

Изпълнение на нормативно изискване към 

ветеринарните лекари за предоставяне на тази 

информация. Събраната информация би дала 

ясна картина за реалния брой домашни кучета, 

отглеждани на територията на Община 

Благоевград.  

1.4.  Актуализиране на местната 

нормативна уредба, съгласно 

действащото законодателство. 

Създаване и внедряване на 

Система за проследяване на 

промените в нормативната 

уредба. 

Община  

Благоевград /  

ОДБХ/ НПО 

Общински съвет/ 

2020    Навременно синхронизиране на местната 

нормативна уредба към промените в 

националното законодателство.  

 

1.5.  Предписания и санкции за  

собственици, незаплатили 

“такса за притежаване на куче” 

и нарушаващи Общинските 

наредби за притежаване и 

отглеждане на куче.  

Община  

Благоевград;  

”Сигурност и ОР”/ 

  

Постоянен    Повишаване  гражданската активност  и 

отговорност при спазване  на нормативните 

изисквания към собствениците на домашни 

кучета  

1.6.  Организиране и провеждане на 

проекти/ кампании по 

кастрация, маркиране и пр. на 

домашни кучета.  Напр.:  

Кампания „Повече домашни 

любимци, по- малко бездомни на 

улицата“ и др. 

ОДБХ/Съсловна 

организация/ 

община/ НПО  

Ежегодно по 2 

кампании: пролет и 

есен 

  

  

Финансиране, 

съгласно чл.40б 

от ЗЗЖ – 10 000 

лв.  

 

Стимулиране собствениците на домашни 

кучета да ограничат разпространението на 

паразити по животните, да ограничат 

раждаемостта на своите животни и 

недопускане създаване на нежелано 

потомство.  

 



1.7.  Информацио

нни и 

обучителни  

кампании, в 

т.ч. изготвяне 

на 

информацион

ни 

материали, 

разработване 

на теми за 

обучение на 

ученици от 

различни 

възрастови 

групи и пр. 

/съгласно 

чл.2 от ЗЗЖ/.  

Кампания: 

„Отговорност 
към животните 

и обществото“ и 
др. 

 

Кампания: 

Кучетата могат 

до говорят или 

как да ги 

разбираме? 

Прилагане на 

програми за 

обучение по 

поведение на 

кучетата- в и 

извън приюта за 

безстопанствен

и и за домашни 

кучета. 

 

Община 

Благоевград  

/ Медии/ 

ветеринарни 

специалисти/

съсл овни 

организации/ 

обучителни 

организации/   

 

Постоянен  

  

  

Финансиране, 

съгласно чл.40б 

от ЗЗЖ:  

  

2000 лв. – за 

изготвяне на 

информационн

и материали  

Популяризиране  действията 

по проблематиката, 

предприемани от страна на 

местната власт и партньорите 

й по програмата.   

Запознаване на населението с 

полезна информация за 

нормативните изисквания, 

информация за болести 

пренасяни от животните, 

начини за предотвратяване 

разпространението на зарази и 

пр.  

Изпълнение на нормативен 

ангажимент по чл. 2 от Закона 

за защита на животните.  

 

№  Действия  Изпълнители  Срок  

Източници за 

финансиране 

и прогноза за  

необходимите 

ресурси в лв.  

Очакван ефект  



  

2.  

  

МАСОВА КАСТРАЦИЯ, ВАКСИНИРАНЕ, ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ, МАРКИРАНЕ, 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ПО МЕСТАТА НА 

ЗАЛАВЯНЕТО ИМ ИЛИ НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В ПРИЮТИ  

  

2.1.  Ремонт и 

изграждане 

на сгради, 

съоръжения, 

автомобили.  

Осигуряване 

на ново 
ветеринарно 

оборудване/ 
автомобил; 

четци за 
чипове; 

видеонаблюд
ение 

 

  

Община  

Благоевград   

При  

необходимост  

  

2020- ремонт на 

ВиК в приюта; 

Обследване и 

реализация на 

текущ ремонт; 

поставяне на 

видеонаблюдение 

в приюта; четци 

за чипове (за 

СОР и 

доброволците) 

Финансиране, 

съгласно 

чл.40б от ЗЗЖ  

  

Създаване на условия, 

отговарящи на 

нормативните 

изисквания към 

обектите, в които се 

настаняват и обработват 

животни.  

2.2.  Създаване на 

електронен 

Регистър за 

постъпващите 

и обработени в 

приюта 

безстопанствен

и животни.  

 

Община 

Благоевград  

Постоянен  Финансиране, 

съгласно 

чл.40б от ЗЗЖ.  

 

Коректно и бързо 

документиране на 

необходимата 

информация за 

безстопанствените 

животни от техния улов 

до следващите 

ветеринарни 

манипулации, данни за 

изхода на животните от 

амбулаторията;  

поставената 

идентификация и пр.  

Вид електронна система 

за животните, в приюта 

– нормативно изискване 

по реда на чл.126 от 

„Наредба № 41 от 

10.12.2008 г.  

 

 



2.3.  Създаване на 

електронен сайт на 

приюта, функционално 

свързан с електронен 

регистър за 

постъпващите и 

обработени в ОП 

„ЗВК” безстопанствени 

животни. 

Визуализиране на част 

от информацията от 

Регистъра и на сайта на 

общината.  

Община  

Благоевград/ 

НПО/ 

Изпълнител на 

дейности по 

Обществената 

процедура 

 

Декември 2020 

  

Финансиране, 

съгласно 

чл.40б от ЗЗЖ  

  

  

Нормативно 

регламентирано – 

чл.41, ал.6 от ЗЗЖ.  

Трябва да се 

разработи нова 

програма за 

намиране на 

собственици на 

кучетата настанени в 

приюта. 

Реализирането на 

това мероприятие ще 

даде възможност на 

гражданите за 

осъществяване на 

обществен контрол 

по Закона за защита 

на животните, а така 

също ще бъде и 

начин за бърз избор 

на куче за 

одомашняване от 

приюта.  

2.4.  Идентифициране  с 

микрочипове на всички 

одомашнени и върнати 

кучета.  

Осигуряване на четци 

за чипове за Звено 

Сигурност и ОР и за 

Общинските 

Зоодоброволци; 

  

Община 

Благоевград/ 

НПО/ 

Зоодоброволци/   

Постоянен  Финансиране, 

съгласно 

чл.40б от ЗЗЖ  

  

  

Повишаване 

ефективността в 

работата на 

специализирания 

екип при въвеждане 

на последващи 

манипулации с 

животните. 

Подобряване на 

контрола.  

Възможност за 

проследяване и 

контрол върху 

собствениците, по 

отношение 

неизоставянето на 

одомашнените 

животни.  



2.5.  Актуализиране 

вътрешния 

Правилник за работа 

на приюта, 

разработване на 

процедури и 

инструкции за 

дейности в приюта, 

съгласно 

разпоредбите на ЗЗЖ 

и поднормативните 

документи. 

Изпълнител/ 

Община 

Благоевград/  

организации за 

защита 

 на  

животните  

При 

необходимост 

Октомври 2020 

 Ясни правила за 

работа на екипа, 

които ще дават 

възможност за 

контрол върху 

преките задължения 

на служителите от 

страна на 

общинското 

ръководство и 

упражняване на 

обществен 

мониторинг 

 

2.6.  Обработка  на 

безстопанствени и 

домашни кучета 

от 

неправителствени 

организации /в 

т.ч. по съвместни 

проекти, 

кампании по 

кастрация, 

обезпаразитяване, 

маркиране  

и пр./  

Добавяне на 

информацията от 

НПО към 

общинската база с 

данни за 

обработените 

животни.  

Община 
Благоевград/НПО/  

ОДБХ/ Други 

организации   

Постоянен   Финансиране, 

съгласно 

чл.40б от 

ЗЗЖ  

  

Възможност за 

обработка на 

кучета – 

безстопанствени 

и домашни в 

квартали с 

преобладаващо 

ромско 

население, 

индустриални 

зони и др.  

Масово 

извършваните 

мероприятия по 

кастрация на 

безстопанствени 

кучета, 

допринася 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.  

2.7.  Информационни 

кампании  

Медии/ветеринарни 

лекари/съсловни  

организация  

Постоянен   Финансиране, 

съгласно 

чл.40б от 

ЗЗЖ  

  

Популяризиране  

действията по 

проблематиката, 

предприемани от 

страна на 

местната власт и 

партньорите й по 

програмата.   

Запознаване на 

населението с 

полезна 

информация за 

нормативните 

изисквания, 

информация за 

зоонози, начини за 

предотвратяване 

разпространението 

на зарази и пр.   

 

2.8.  Билбордове/рекламни 

пана/винили с информация за 

дейността на приюта и 

безстопанствените кучета.  

Община-  

Благоевград  

Постоянен   

  

 2000 лв. Популяри

зиране на 

дейността 

на 

общинск

ия приют 

Провокир

ане 

 ж

еланието 

 на 

граждани



те  да 

одомашн

ят 

бездомно 

куче.  

2.9.  Издаване и разпространение на 

информационни брошури, 

листовки и други материали.  

Община  

Благоевград/ 

ОДБХ/ 

неправителствени 

организации  

Постоянен  Финанси

ране, 

съгласно 

чл.40б от 

ЗЗЖ  

  

Запозн

аване 

на 

заинте

ресова

ните с 

биолог

ичните 

особен

ости и 

нужди

те на 

кучето, 

с 

ползит

е от 

извър

шване 

на 

манип

улации

те 

кастра

ция, 

обезпа

разитя

ване и 

ваксин

ация 

на 

кучето 

и пр.  



2.10  Провеждане на обучителни/ 

образователни кампании, вкл. в 

училищата  

 

Разработване на програма за 

входящо и периодично обучение 

на Общинските зоодоброволци и 

свързаните с дейността служители 

по поведение на кучето.  

- Специализиран курс 

„Поведение на кучето“, 

част от професията 

Кинолог 

- Курс Зоополицай  

- И др. 

Община  

Благоевград/ 

ОДБХ/БВС/  

неправителствени 

организации  

Постоянен  Финанси

ране, 

съгласно 

чл.40б от 

ЗЗЖ  

4 000 лв. 

Повишав

ане 

интереса 

на децата 

към 

животнит

е и 

грижата 

за тях. 

Запознава

не на 

подраства

щите с 

хуманнот

о 

отношени

е 

 къ

м 

животнит

е и 

отговорн

остта ни 

към 

общество

то.  

Подобряв

ане 

ефективн

остта на 

работа с 

кучетата 

на 

добровол

ците и 

персонал

а и по- 

лесно 

преодоля

ване на 

случаите 

с 

проблемн

о 

поведени

е на 

кучетата 



на 

улицата и 

в приюта, 

вкл. за 

инструкт

ажа при 

посещени

я в 

приюта  

2.11  Преброяване  и оценка 

популацията  на безстопанствените 

кучета на територията  на 

Община Благоевград, 

Съгласно методиката, посочена в 

Националната програма, по места 

и практически методики, 

използвани в други общини, 

отчитащи напредък в овладяването 

на популацията.  

Община  

Благоевград/ 

кметове и кметски 

наместници на 

прилежащите села/ 

НПО/ Доброволци/ 

Домоуправители/  

  

Ежегодно до 

месец Август   

Финанси

ране, 

съгласно 

чл.40б от 

ЗЗЖ  

  

Възмо

жност 

за 

точна 

прецен

ка 

промя

ната в 

попула

цията 

на 

безсто

панств

ените 

кучета 

като 

критер

ий за 

успева

емост 

на 

меркит

е по 

програ

мата.  

 

2.12  Провеждане на практики и 

стажове на студенти по 

ветеринарна медицина и 

новоназначени на изпитателен 

срок към ветеринарни клиники 

Община 

Благоевград/ 

Ветеринарни лекари 

и амбулатории  

При необходимост    Млади

те 

специа

листи 

под 



млади ветеринарни 

специалисти.  

контро

ла и 

указан

ия на 

ветери

нарнит

е 

лекари 

от 

приют

а ще 

упраж

няват 

ветери

нарни 

манип

улации

, 

предви

дени за 

извър

шване 

в 

приют

а – 

безвъз

мездно

,  в 

дните 

за 

дежурс

тва. 

Ефектъ

т ще е 

натруп

ан 

опит за 

младит

е 

специа

листи 

и 

увелич

ен 

брой 

обрабо

тени 

безсто



панств

ени 

животн

и в 

резулт

ат на 

допълн

ително 

положе

ната 

работа. 

2.13  Разширяване на съществуващ 

и/или изграждане на нов приют за 

безстопанствени животни.  

 

Община Благоевград    Финанси

ране, 

съгласно 

чл.40б от 

ЗЗЖ – 

350 000 

лв.  

Норматив

но 

изискване 

– чл.41, 

ал.2 от 

ЗЗЖ.  

 

  

 
…………….. 
АНДОН ТОДОРОВ 

Председател на Общински съвет Благоевград 

 

 


