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ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на 

територията на община Кайнарджа е изготвена в изпълнение на чл.40 от Закона за 

защита на животните. В съответствие с изискванията на Глава Пета от Закона за 

защита на животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност по отношение на грижата за безстопанствените животни и начините за 

трайно намаляване на тяхната популация. 

Необходимост 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 безстопанствени кучета в населените 

места. 

I. Анотация 

1. Описание на проблема 

През последните години видимо нарастна броят на безстопанствените кучета, 

което води до рискове за здравето на хората. 

С цел прилагането на адекватни мерки за овладяване на проблема с 

безстопанствените кучета се работи  по метод, основан на препоръките на 

Световната здравна организация и съобразен с европейските изисквания. 

Здрави и неагресивни безстопанствени кучета се кастрират, ваксинират, 

обезпаразитяват и връщат на място. На евтаназия се подлагат доказано 

агресивни и болни животни. Липсват данни за точния брой на 

безстопанствените животни на територията на общината. 

Големият брой безстопанствени кучета води до : 

 здравни рискове за хората – безстопанствените кучета могат да бъдат 

преносители на болести, опасни за човека – бяс, ехинококоза, бруцелоза, 

микроспория, демодекоза,  и др. По данни на РЗИ – гр.Силистра, 

оперираните от ехинококоза жители на община Кайнарджа през 

последните 5 години в хирургичните отделения на Силистренската 

болница не е имало. 
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За 2019г. и 2020г. няма регистрирани случаи на Лаймска болест и 

Марсилска треска в община Кайнарджа. Няма регистрирани случаи на 

Марсилска треска.  

През годината не е съобщено за случай на лица, ухапани от кучета на 

територията на общината. 

2. Причини за възникване на проблема 

- Липса на адекватно и цялостно законодателство 

- Липса на контрол върху популацията на домашни кучета 

- Временно използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., 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. 

3. Популация на безстопанствените кучета 

Кучетата от различните породи са най – различни по тегло и големина. Днес в 

света се наброяват над 600 признати породи кучета. Кучетата в зависимост от 

породата достигат полова зрялост между 7 – 12 месечна възраст, но понякога 

първият еструсът при женските може да се забави до 18 – месечна възраст. 

Обикновено еструсът е два пъти годишно (пролет и есен) и продължава 14 – 22 

дни. Нормалната бременност  продължава средно 63 дни (при дребните породи – 

58 дни, а при едрите до 65 дни). Средният брой на малките варира в зависимост 

от породата, телесното развитие на майката, храненето и други. Обикновено при 

дребните породи новородените са 2-5 броя, а при едрите 6-12 броя. Мястото  за 

раждане женската избира сама – най – често място, където тя се чувства  по – 

сигурна. Раждането настъпва обикновено през нощта  или в ранните утринни 

часове. Периодът, през който малките сучат продължава до 7-8 седмица от 

раждането. Млечните зъби на кучето започват да се развиват 2 седмици след 

раждането.Смяната  на млечни зъби с постоянни започва между 3,5 до 4 месечна 

възраст и обикновено завършва до 8-ия месец. В млада възраст кучето  има 32 

млечни зъба, а възрастното куче – 42 постоянни. Зрението на кучето има свои 

особености. То не е способно да види предмета едновременно с двете си очи, т.е. 

всяко око има свое поле на зрение. Кучето не може да различава цветовете, но 

формата на предметите разпознава добре.  
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Кучето вижда движението на предметите от разстояние 250-300м. и повече. 

Обонянието стои на първо място сред сетивните усещания на кучето. 

Продължителността на живота на кучето е 12-20 години. 

    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 на броя на безстопанствените кучета, 

последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване – един цикличен 

и непрестанен процес. 

  Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката 

популация е: 

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

маркировка на неагресивни безстопанствени кучета и връшането им по 

обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински контрол; 

- регистрация на домашните кучета и популяризирането на ползите от 

кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и 

предотвратяване на евнтуалното им изоставяне. 

II. Цели и задачи на програмата 

1. Цели 

1.1 Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и 

домашни кучета в населените места на територията на община 

Кайнарджа. 

1.2  Намаляване на опасността от разпространяване на заразни и паразитни 

болести по хората и домашните животни чрез провеждане на редовни 

ваксинации и обезпаразитяване. 
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1.3 Повишаване отговорността на собствениците на кучета на територията 

на общината по отношение на отглежданите от тях домашни животни. 

Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета. 

2. Задачи 

2.1 овладяване на броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване 

на явлението „безстопанствени кучета”. 

2.2 Контрол върху отглеждането на домашни кучета 

2.3 Повишаване на чистотата на градската среда 

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

ЗЗЖ 

III. Методология 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка 

и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета. 

2. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени 

кучета 

3. Задомяване на безстопанствени кучета 

4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета 

5. Регистрация на домашните кучета 

6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета 

7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета 

8. Кампании за подобряване на чистотата на градската среда 

IV. Мерки 

1.  Извършване на разяснителна кампания чрез листовки, афиши, местни 

медии на Закона за защита на животните. 

                                                                          Срок: постоянен 

                     Отговорна страна: Община Кайнарджа или НПО 

 

2. Изработване и провеждане на общообразователни програми, насочени 

срещу безотговорното и нехуманно отношение към животните. 

                                                                           Срок: постоянен 

                         Отговорна страна: Община Кайнарджа или НПО 
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3. Сключване на договор с организация за защита на животните за 

ползване на съществуващ временен приют до построяването на 

кастрационен център и приют за трайно доотглеждане на бездомни и 

изоставени кучета. 

                                                               Срок:  постоянен  

                                            Отговорна страна: Община Кайнарджа  

 

 

4. Контрол по изпълнение изискванията на закона от собствениците на 

домашни и ловни кучета и възлагане контрол на съществуващата 

структура към община Кайнарджа. 

                                                                              Срок: постоянен 

                                          Отговорна страна: Община Кайнарджа 

 

5. Организиране и обозначаване на места забранени за разходка на 

домашни кучета. Във взаимодействие с РВМС, НПО и Общинска 

администрация, в зависимост от нуждите и отдалечеността от 

границите на населените места ще се обозначат и оборудват места за 

разходка. 

                                                                     Срок: до края на 2023г. 

                                                                Отговорна страна: Община Кайнарджа 

 

 

V. Участници в програмата  

1. Местна власт 

1.1 Кметът или уполномощено от него лице организира изграждането на 

приюти или реформира налични обекти (изолатори) за обработка на 

кучетата по Програмата, съгласно чл.41 от ЗЗЖ.  

1.2 Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствени кучета и предвижда годищен бюджет за изпълнение на 

програмата. 
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VI. Средства, ресурси и време за изпълнение на програмата 

 

1. Източници на финансиране 

1.1. Бюджет на общинска администрация Кайнарджа 

1.2. Постъпления от такси, съгласно чл.175 от ЗВД 

1.3. Дарения 

1.4. Финансиране на дейности по Програмата 

2.  Време за изпълнение 

Съгласно §5 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЗЖ период за работа по 

Програмата е три годишен, за който период кучетата следва поетапно да бъдат 

изтеглени в приюти. 

VII. Оценка на успеваемост на Програмата – критерии 

1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение 

на мерките по програмата и обработването на безстопанствените 

кучета 

1.1 повишаване на безопасността на градската среда 

1.2 регистрацита, събираемостта на таксите за домашни кучета и 

стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното 

решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани 

жиеотни от дома към улицата 

1.3 Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета 

1.4 Намаляване на социалното напрежение 

1.5 Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни 

2. Количествени подобрения 

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени 

кучета, до изтеглянето им в приюти 

2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета 

2.3. Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД 

2.4. Преброяване на популацията на безстопанствените кучета 

 

3. Критерии за изпълнението на програмата 

3.1. Брой на обработените животни 

3.2. Брой на регистрираните домашни кучета 
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3.3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито – по 

строежи, паркинги, дворове, складове и др. 

3.4. Брой на кастрираните домашни кучета 

3.5. Брой на хората, които търсят съдействието на екипа за решаването 

на проблема с кучешката популация (индикатор е графика за 

кастрация на кучетата, изготвен на базата на обажданията на 

граждани). 

3.6. Брой на гражданите, участващи като доброволци в Програмата 

3.7. Брой на задомените кучета в края на третата година 

3.8. Годишен отчет за извършените дейности на Програмата и 

резултати представени от кмета пред генералния директор на 

БАБХ, съгласно чл.40, ал.2 от ЗЗЖ 

VIII. Нормативна база 

1. Закон за защита на животните 

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност 

 


