
Актуализация на План за действие към Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив 2018  

 

1 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 
 

 Съгласно чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1 от АПК, чрез настоящото публикуване 

Община Пловдив уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в 

законоустановения срок от 30 дни, да направят своите писмени предложения и 

възражения по проекта на Актуализация на план за действие към Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Пловдив на е-mаil адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg  или в деловодството на община 

Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1. 
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА 

ДЕЙСТВИЕ  
 

КЪМ  

 

ПРОГРАМА  

 

ЗА 

ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА  НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ  КУЧЕТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, 

ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 15, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ 

№ 2 ОТ 29.01.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ПЛОВДИВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

2018 г. 
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Настоящият документ представлява актуализация на 

План за действие към „Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Пловдив“, приета с Решение 

№ 15, взето с Протокол № 2 от 29.01.2015 г. на 

Общински съвет – Пловдив, и ще се прилага до 

влизане в сила на програма и план за действие, приети 

по реда на чл.40, ал.3 от Закона за защита на 

животните /изм.и доп. ДВ, бр.34 от 3 май 2016 г./ 

 

 
ОСНОВНА  ЦЕЛ на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив : 

Чрез прилагане на комплекс от мерки да се овладее 

популацията на безстопанствените кучета на територията 

на Община Пловдив, постепенно да се намали техния 

брой до количества, гарантиращи безопасността и 

здравето на хората, комфорта на градската среда и 

европейския имидж на Пловдив, след което да се изтеглят 

и настанят в приюти. 

 

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА : 

1. Поетапно редуциране броя на безстопанствените кучета 

до окончателното им  настаняване в приюти по 

програми за намиране на собственик или за доживотно 

отглеждане. 

2. Завишаване контрола върху отглеждането на домашните 

кучета. 

3. Намаляване до минимум рисковете от разпространение 

на зоонози (заболявания, които се предават от 

животните на хората). 

4. Стимулиране гражданската активност при решаване на 

поставените проблеми. 
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АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ /РЕШЕНИЕ № 15/29.01.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ/ 

 

№ Действия Изпълнители 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. 

Районни 

администрации

/Община 

Пловдив 

 

Постоянен /при 

мотивирана 

необходимост/ 

 

План за 2018 г. – 

2 бр. на 

територията на 

район Централен  

и Западен  

 

Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ /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. Поддържане и разширяване 

функционалността на  

електронен регистър за 

административна 

регистрация на домашни 

кучета. 

Община 

Пловдив 

Постоянен 

2018 г. -

разширяване 

функционалност

та 

 

3000 лв. /2018 г./ Подобряване обслужването на 

граждани – собственици на 

домашни кучета при 

административната регистрация на 

животните. Повишаване 

събираемостта от таксата за 

притежаване на домашно куче.  
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 

финансиране и 

прогноза за 

необходимите 

ресурси в лв. 

Очакван ефект 

1.3. Осигуряване контрол по 

чл.174, ал.4 от ЗВМД, чрез 

организиране на сигурна 

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 Пловдив. 

1.4. Актуализиране на местната 

нормативна уредба, съгласно 

действащото 

законодателство. 

Общински 

съвет/ Община 

Пловдив / 

ОДБХ/ НПО 

При нормативна и 

фактическа 

необходимост 

 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 

Пловдив 

/районни 

администрации/ 

ОП ”Общинска 

охрана”/Пловдив

ски общински 

инспекторат 

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, обезпаразитяване, 

маркиране и пр. на домашни 

кучета/котки. Напр. : 

1.6.1. Кампания „Пролетно 

обезпаразитяване на 

ОДБХ/Съсловн

а организация/ 

община/ НПО 

Ежегодно: 

 

1.6.1. През 

м.април. 

 

1.6.2. От м.април 

до м.ноември 

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. 
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 

финансиране и 

прогноза за 

необходимите 

ресурси в лв. 

Очакван ефект 

домашни кучета“  

1.6.2. Кампания 

„Подпомагане 

кастрацията на 

домашни любимци – 

кучета/котки“ 

1.7. Просветно-информационни и 

обучителни  кампании, в т.ч. 

изготвяне на информационни 

материали, разработване на 

теми за обучение на ученици 

от различни възрастови 

групи и пр. /съгласно чл.2 от 

ЗЗЖ/. Напр. :  

1.7.1 Кампания „Отговорност 

към животните и 

обществото“ 

1.7.2 Дискусия „Проблем ли 

са „събирачите“ на животни? 

Как да се противодейства“ – 

съвместно с ОД на МВР, 

ОДБХ, Професионални 

Домоуправители, МЗ, 

организации за защита на 

животните и др. 

Община Пловдив 

/ Медии/ 

ветеринарни 

специалисти/съсл

овна организация 

Постоянен 

 

1.7.1. През 2018 

г. – от 

м.февруари до 

м.октомври 

 

1.7.2. До кр. на 

м.октомври 2018 

г. 

Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ: 

 

2000 лв. – за 

изготвяне на 

информационни 

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 разпростра-

нението на зарази и пр. 

Изпълнение на нормативен 

ангажимент по чл.2 от Закона за 

защита на животните. 
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№ 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 поддръжка на 

сгради, съоръжения, 

автомобили. 

Осигуряване на ново 

ветеринарно оборудване, 

техника, автомобили, 

консумативи, медикаменти 

 

 

Община 

Пловдив / ОП 

„ЗВК” 

 

При 

необходимост 

 

2018 г. – 125 000 

лв. – ДМА /в т.ч. 

за изграждане на 

ограда; за 

придобиване на 

транспортни 

средства и пр./ 

Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ 

 

Създаване на условия, отговарящи 

на нормативните изисквания към 

обектите, в които се настаняват и 

обработват животни.  

Създаване на благоприятни 

условия за работа на служителите 

на специализираното звено. 

2.2. Поддържане и при 

необходимост разширяване 

функционалността на  

електронен регистър за 

постъпващите и обработени 

в ОП „ЗВК” безстопанствени 

животни. 

Община 

Пловдив 

Постоянен Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ. 

За абонаментно 

поддържане – 3000 

лв. 

 

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. 

Представлява електронна 

картотека на животните, в 

приюта – нормативно изискване 

по реда на чл.126 от „Наредба № 

41 от 10.12.2008 г. 
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 

финансиране и 

прогноза за 

необходимите 

ресурси в лв. 

Очакван ефект 

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 

Пловдив / ОП 

„ЗВК” 

2018 г. 

 

Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ 

 

 

Нормативно регламентирано – 

чл.41, ал.6 от ЗЗЖ. 

Заложено е като мероприятие в 

„Програмата за намиране на 

собственици на кучетата настанени 

в приют – Пловдив”. 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. 

 

ОП „ЗВК” Постоянен Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ 

 

 

Повишаване ефективността в 

работата на специализирания екип 

при въвеждане на последващи 

манипулации с животните. 

Възможност за проследяване и 

контрол върху собствениците, по 

отношение неизоставянето на 

одомашнените животни. 

2.5. Актуализиране вътрешния 

правилник за работа на ОП 

„ЗВК”, разработване на 

процедури и инструкции за 

дейности в приюта, 

съгласно разпоредбите на 

ОП „ЗВК”/ 

организации за 

защита на 

животните 

При 

необходимост 

 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 
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 

финансиране и 

прогноза за 

необходимите 

ресурси в лв. 

Очакван ефект 

ЗЗЖ и поднормативните 

документи. 

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 

Пловдив/неправ

ителствени 

организации/ 

ОДБХ/ 

Съсловна 

организация 

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. под.  

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. Просветно-информационни 

кампании 

Медии/ветерин

арни 

специалисти/съ

словна 

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.  
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 

финансиране и 

прогноза за 

необходимите 

ресурси в лв. 

Очакван ефект 

2.8. Билбордове/рекламни 

пана/винили с информация 

за ОП „ЗВК” – Пловдив и 

дейността на приюта. 

ОП „ЗВК” - 

Пловдив 

Постоянен  

 

 Популяризиране на дейността на 

ОП „ЗВК”. 

Провокиране желанието на 

гражданите да одомашнят 

бездомно куче. 

2.9. Издаване и разпространение 

на информационни брошури, 

листовки и други материали. 

Община 

Пловдив/ 

ОДБХ/ 

неправителстве

ни организации 

Постоянен Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ 

 

Запознаване на заинтересованите с 

биологичните особености и 

нуждите на кучето, с ползите от 

извършване на манипулациите 

кастрация, обезпаразитяване и 

ваксинация на кучето и пр. 

2.10 Провеждане на 

образователни кампании 

Община 

Пловдив/ 

ОДБХ/БВС 

неправителстве

ни организации 

Постоянен Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ 

 

Повишаване интереса на децата към 

животните и грижата за тях. 

Запознаване на подрастващите с 

хуманното отношение към 

животните и отговорността ни към 

обществото. 

2.11 Преброяване и оценка 

популацията  на 

безстопанствените кучета на 

територията на Община 

Пловдив 

Община 

Пловдив 

 

Ежегодно 

 

Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ 

 

Възможност за точна преценка 

промяната в популацията на 

безстопанствените кучета като 

критерий за успеваемост на 

мерките по програмата. 

2.12 Провеждане на практики и 

стажове на студенти по 

ветеринарна медицина и 

новоназначени на 

изпитателен срок към 

ОП 

„ЗВК”/ВУЗ/Час

тнопрактикува

щи вет.лекари 

При 

необходимост 

 Младите специалисти под 

контрола и указания на 

ветеринарните лекари от приюта 

ще упражняват ветеринарни 

манипулации, предвидени за 
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 

финансиране и 

прогноза за 

необходимите 

ресурси в лв. 

Очакван ефект 

ветеринарни клиники млади 

ветеринарни специалисти. 

извършване в приюта – 

безвъзмездно,  в дните за 

дежурства. Ефектът ще е натрупан 

опит за младите специалисти, и 

увеличен брой обработени 

безстопанствени животни в 

резултат на допълнително 

положената работа. 

2.13 Разширяване на 

съществуващ и/или 

изграждане на нов приют за 

безстопанствени животни. 

ОП „ЗВК”  Финансиране, 

съгласно чл.40б от 

ЗЗЖ 

2018 г. – 350 000 лв. 

Нормативно изискване – чл.41, 

ал.2 от ЗЗЖ. 

 


