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I.

Състояние на проблема в Община Хайредин и анотация.

Нарасналия брои на безстопанствените кучета в последните години в
Община Хайредин е обезпокояващ, тази тенденция застрашава и подлага на
риск здравето на гражданите от общината. Това поставя под съмнение, както
съвременния и европейски облик на общината, така и хуманното третиране на
животните. Община Хайредин се стреми да прилага адекватни мерки за
овладяване на проблема с безстопанствените кучета в общината. С тази цел от
март 2008 г., в цялата страна вече се работи по нов метод, основен на
препоръките на Световната здравна организация, съобразен с европейските
изисквания и отговарящи на Закона на защита на животните /ЗЗЖ /.Здрави и
неагресивни безстопанствени кучета се кастрират, ваксинират, обезпаразитяват
и връщат на място. На ефтаназия се подлагат агресивни и болни животни, като
се извършват от лицензиране за тази дейност фирми. Такива фирми има и на
територията на Северозападна България.
1.
Описание проблема – големия брои безстопанствени кучета
води до:
1.1. Здравни рискове – безстопанствените кучета могат да бъдат
преносители на болести, опасни за човека – бяс, енинококоза, бруцелоза,
микроспория, демодехоза и др.;
- в общината има и случаи на ухапване от кучета.
1.2. Създаване и дискомфорт на населението;
- много хора се страхуват от кучета;
- през нощта шумът създаден от животните смущава населението;
- животните са една от причините за замърсяване на заобикалящата ни
среда;
- тревожно положение с безстопанствените кучета травмира хората, които
обичат животните.
1.3. Тревожно положение са безстопанствените кучета:
- кучетата страдат от различни болести, глад и студ;
- много от бездомните кучета биват измъчвани, малтретирани и убивани от
граждани.
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2. Причини за възникване на проблема.
2.1. Липса на адекватно и цялостно законодателство обезпечено с
необходимите финансови средства;
2.2. Липса на контрол върху популацията на домашните кучета и тяхното
пускане на свобода, след ката престанат грижите от стопаните за тях;
2.3. Неефективност на прилаганите методи и несъобразяване с комплексния
характер на проблема;
2.4. Временно използване на кучетата за охрана на стопански обори, строежи,
къщи след което се изоставят;
2.5. Липса на хуманно възпитание за отношение към кучетата и грижите, от
които се нуждаят – собственика не е подготвен за проблема съпровождащо
отглеждането на кучета, в резултат на което при възникване на трудности
по – често се изоставят животните;
2.6. Липса на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни
кучета от страна на общинска администрация.
3.

Популация на безстопанствените кучета.
Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти
годишно средно от 3 до 8 кученца. Очевидно е, че няколко изгонени кучета са в
състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствени кучета.
Ако не се вземат мерки броят им нараства, до което достига определен
максимум. Този максимум се нарича “Носещ капацитет на средата” и зависи от
условията на среда – количеството храна, вода и възможности за подслон. При
достигане на “Носещ капацитет на средата” раждаемостта и смъртността на
безстопанствените кучета се изравняват, което означава, че броя им не се
увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на
безстопанствените кучета ще се предизвика освобождаваме на ниши, което за
кратък период ще бъдат заети от други кучета - новородени или мигриращи, т.е
ще се набюдават временно намаляване броя на безстопанствените кучета,
последвано от възстановяване-един цикличен и непрекъснат процес.
Какво става при прилагането 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, тогава капацитета на средата се
ограничава на стерилни животни.
Следва етапа на постепенно отглеждане на кучета в приюта. Броят на
кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайно изчезване на явлението
“безстопанствени кучета”. Това е единствения ефективен подход за
установяване на контрол върху кучешката популация;
1.Прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация от бяс и трайни
маркировка на неагресивните безстопанствени кучета.
2. Пререгистрация на домашните кучета с цел установяване на контрол
върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.
II.

Цел и задача на програмата

1.Цели:
1.1 Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените кучета
като се гарантира здравето на хората, безопасността на заобикалящата ни
среда и създаване на европейски имидж на Община Хайредин.
1.2 Намаляване да минимум рисковете от разпространяване на заразни
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заболявания, който касаят хората и животните;
1.3 Развиване чувство за отговорност у хората при отглеждане на кучета.
2. Задачи:
2.1 Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайно изчезване на
явлението “безстопанствени кучета”;
2.2 Контрол върху оглеждането на домашни кучета;
2.3 Повишаване на чистотата на заобикалящата ни среда;
2.4 Изготвяне и провеждане на образователни кампании съгласно чл.2 от ЗЗЖ.
III. Методология
1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, тройно маркировка и
връщане по места на неагресивни безстопанствени кучета със съответствие с
изискванията на ЗЗЖ.
2. Ефтаназия на неизлечимо болни и доказали агресивност на безстопанствени
кучета.
3. За домуване на безстопанствени кучета;
4. Регистрация и надзор на обработените бездомни кучета;
5. Регистрация на домашните кучета;
6.Популяризиране на ползите от кастрация на домашните кучета;
7.Контрол върху извикванията за отглеждане на домашни кучета;
8. Кампании за подобряване на чистотата на средата на живот на населението.
ІV. Мерки по:
1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за
кратко наричана обработка) и връщане по места на неагресивните и здрави
безстопанствени кучета.
1.1.Обработка на безстопанствени кучета се извършва в приюти, стационари
или неподвижни амбулатории съгласно чл.40, ал.4 на ЗЗЖ.
1.2 Приоритетно се обработват женските кучета;
1.3 Обработката се извършва по райони и във връзка с молби и сигнали
гражданите;
1.4. Обработката се извършва на безстопанствени кучета по график по села;
1.4.1. Особено внимание се отделя на училищните дворове, ЦДГ, детските
площадки и централните части на селата в общината;
1.4.2.Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл.42, ал.1 от
ЗЗЖ;
1.4.3 Транспортиране на кучета се извършва в клетки и съгласно изискванията
на чл.42, ал.2 от ЗЗЖ;
1.4.4 Настаняването на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл.46
от ЗЗЖ;
1.4.4.1.За настаняване в приют кучетата се спазват изискванията на чл.47,
ал.1,2,3,6,7,8 от ЗЗЖ;
1.4.5. Ефтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени
кучета;
1.4.5.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на ефтаназия съгласно чл.159,
ал.3 т.1 от ЗВД и чл.45, ал.8 от ЗЗЖ;
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1.4.5.2. Доказано агресивни кучета, участвали в инциденти с ухапвания на
човек се подлагат на ефтаназия, съгласно чл.179, ал.3 т.4 от ЗВД;
1.5.
За домяване на безстопанствени кучета;
1.5.1. Всеки приют разработва и приема система за информиране на
гражданите за животните които се предлагат за отглеждане съгласно
чл.41, ал6 от ЗЗЖ;
1.5.2. Общината и обществените организации, организират публични
мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета.
2. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета
2.1. Регистрация се извършват във всички амбулатории и приюти, които се
представят на отговорното по надзора лице;
2.2 Регистрацията се извършват чрез подържане на дневник в които се вписват
задължителна следните данни за обработка на кучето:
- индентификационен номер;
- отличителни белези на животното – пол, цвят ,възраст, големина;
- дата и място на залавянето;
- дата на обработката;
- отговорно по надзора физически, или юридическо лице;
2.3. Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по програмата се
изпращат периодично в общината;
2.4 Надзор на обработката на кучета се извършва съгласно чл.49 и чл.50 от
ЗЗЖ.
3.Регистрация на домашни кучета:
3.1. Регистрация на домашни кучета се извършва съгласно чл.174 от ЗВД.
При регистрация на кучето ветеринарния лекар поставя микрочип, които
съдържа идентификационния чип – индивидуален номер на животното
или татуировка.
3.2. Общинска администрация Хайредин, изготвя и подържа регистър на
домашните кучета на базата на подадени декларации в администрацията;
3.3. Собствениците на кастрирани домашни животни не заплащат такса
съгласно чл.175 (2) т.5 от ЗВМД.
3.4 Организират се кампании за обработване и регистрация на кучета,
отглеждане на открито/дворни кучето в покрайнините на селата в
общината, ромските квартали, стопанските дворове, предприятия и .т.н.
3.5 В компаниите участва общината и обществени организации и
ветеринарните служители.
4 . Популяризирането на проблема от кастрация на домашните кучета;
4.1 Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрация чрез
брошура, медийни кампании и др.
4.2 Презентация на ЗЗЖ се организират от длъжностните лица от общинска
администрация отговарящ за Екологията в общината;
4.3 Съвместната работа с ветеринарните лекари.
5. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета;
5.1 Въвеждане на Наредба (изисквания) за реда и условията за отглеждане на
животни в населените места на община Хайредин съгласно изискванията
на глава 4 от ЗЗЖ и глава 7 от ЗЗЖ.
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6. Кампании за подобряване на чистотата в селата на общината;
6.1 Определяне на зони за разхождане на домашните кучета;
6.2 Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и
др.;
6.3.Домашните кучета се отглеждат в домовете вързани, или затворени.
Разрешава се по изключение в крайните къщи нощем да отвързват
домашните кучета.
V. Участници в програмата
Местната власт:
1. Кмет на община, зам. кмет и отдел Екология;
1.1. Местната власт:
общински съвет приема програма за безстопанствени кучета;
1.2. Кмета на общината сключва договор с лицензирана фирма;
1.3. Кметовете организират изпълнението на програмата и ежегодно внасят
отчет за изпълнението на програмата съгласно чл. 40, ал.2 от ЗЗЖ.
2.
Изпълнител на програмата - сключва договор с лицензирана фирма за
третиране на безстопанствени кучета.
3. Общинска администрация;
3.1. Отдел или лицето отговарящо за екологията в общината обработва
сигналите и жалбите в общината. Сигнали и жалби на граждани се
приемат:
- по телефон;
- писмено;
3.1.1. Анонимни сигнали не се обработват;
3.1.2. При подаване на сигнал се записват имената на гражданите и
организацията подали сигнала, телефон, или адрес за обратна връзка.
Подателя на сигнала посочва мястото на инцидента, описание на кучето
и дата на произшествието.
3.1.3. Жалбите за кучетата участвали в инцидент с ухапване на човек се
обработва приоритетно в рамките на 24 часа;
3.1.4 Жалбите за агресивни кучета се обработват да 48 часа от подаване на
сигнала;
3.1.5. В случаите, че жалбата / сигнала /, за агресивно куче е подаден срещу
обработено вече животно се процедира в зависимост от резултата на
проверката;
3.1.6 Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства
по сигнала, както следват:
- информация от жалбоподателя;
- фактически обстоятелства, медицинско свидетелство /в случаи на
ухапване/, подробно описание на кучето участвало в инцидента;
- информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или
имащи наблюдение върху поведението на кучето;
- на базата на проверката се изготвя констативен протокол.
3.1.7. В случаите когато липсва съгласие между проверяващите се извършва
повторна проверка, с участието на експертно лице одобрено от двете
страни.
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3.1.8. В зависимост от констативния протокол се предприемат действия
съобразно изискванията на ЗЗЖ.
3.1.9 Общината упражнява системен контрол върху дейностите по програмата
в приютите.
2. Време за изпълнение.
Съгласно §5 от преходните и заключителни разпоредби на ЗЗЖ, периода
за работа на програмата е три годишен, за които период кучетата следва
поетапно да бъдат изтеглени в приют.
Дейности по произхода и етапите се отчитат и актуализират ежегодно
пред Кмета и ОбС.
VІ. Оценка за успеваемост на проекта – критерии, очаквани
резултати от осъществяване на програмата.
1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение
мерките по програмата и обработване на безстопанствени кучета;
1.1 Повишаване на безопасността на заобикалящата ни среда;
1.2. Регистрацията на домашните кучета и стимулиране на кастрацията им
ще спомогнат за трайното решаване на проблема;
1.3. Намаляване на социалното напрежение;
1.4. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.
2. Количествени подобрения;
2.1. Постоянно намаляване на популацията на безстопанствените кучета;
2.2 Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета;
2.3. Подобряване популацията на безстопанствените кучета.
3. Критерии за изпълнение на програмата;
3.1 Брои на обработените кучета;
3.2 Брои на регистрирани домашни кучета;
3.3. Брои на кастрираните кучета, които живеят на открито;
3.4. Брои на кастрираните домашни кучета;
3.5 Брои на задомените кучета, до края на третата година;
3.6. Годишен отчет за извършените дейности по програмата и резултатите
представени от кмета пред генералния директор на НВМС, съгласно чл.40 ал.2
от ЗЗЖ;
3.7. Брои на повторно обработени животни /реваксинация и
обезпаразитяване на вече кастрирано животно/.
VII. Нормативна база
1. Закон за защита на животните.
2. Закон за ветеринарно медицинска дейност.
Програмата е приета на заседание на ОбС – Хайредин, проведено на
14.08.2008 г., Протокол № 12/14.08.2008 г.

с. Хайредин
13.08.2008 г.
6

