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Настоящата Програма се изготвя на
основание чл.40, ал.1 от Закона за защита на
животните /ДВ, бр.13 от 08.02.2008 г./, във
връзка с § 17 от ПЗР към Закона за защита на
животните /обн. ДВ, бр. 92 от 2011 г./ и
необходимостта от продължаване работата по
метода „КАСТРИРАЙ И ВЪРНИ”.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА :
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:
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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1.

НОРМАТИВНА БАЗА
1.1.

МЕЖДУНАРОДНО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,
СВЕТОВНИ
ПРАКТИКИ И ПРЕПОРЪКИ :
Европейска конвенция за защита на животните компаньони Ратифицирана със закон, приет от ХХХІХ Народно събрание
на 15 април 2004 г. – ДВ, бр.34 от 2004 г. в сила за Република
България от 1 февруари 2005 г.
Когато една страна смята, че броя на скитащите животни
представлява проблем за нея, тя трябва да вземе необходимите
законодателни и/или административни мерки, за да намали този
брой, чрез методи, не причиняващи болка, страдания и страх, които
могат да бъдат избегнати. а). тези мерки трябва да включват
изискванията, че: I. ако тези животни трябва да бъдат залавяни, това
трябва да става със минимум физически и душевни страдания,
съобразно природата на животното; II. независимо дали заловените
животни ще се приютяват или ще се евтаназират, това трябва да
бъде съобразено с принципите, заложени в тази Конвенция. б).
страните се ангажират да предвиждат: I. трайна идентификация на
кучетата и котките с подходящи средства, които причиняват само
леки и моментни болки, страдания или страх, като татуирането,
придружено с вписване на номера, както и името и адреса на
собствениците; II. ограничаването на непланираното развъждане на
кучетата и котките, насърчавайки тяхната стерилизация; III.
насърчаване на лицата, намерили скитащо куче или котка да
сигнализират на компетентната власт.
Световна здравна организация, Експертен комитет по беса,
Осми доклад, Женева 1992 г., Серия № 824 – Извлечения от
научни студии на СЗО върху контрола на популацията на
кучетата - Стр. 30 Изследване, проведено от Световната здравна
организация между 1981 - 1988 г. в рамките на AGFUND/WHO
проект за контрол над беса по хората и кучетата в развиващите се
страни, показа, че програмите за отстраняване на кучета (при които
безстопанствените кучета са заловени и хуманно убити) са
неефективни, както и скъпо струващи. Стр.31 Няма доказателство
отстраняването на кучета някога да е имало значим ефект върху
плътността на популацията или разпространението на беса. Възпроизвеждаемостта на кучетата е толкова голяма, че дори и найвисоките регистрирани степени на отстраняване, лесно се
компенсират от съответно увеличената степен на оцеляване. Стр.59
Признати са три практически метода за регулиране на кучешката
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популация: ограничение на движението, въздействие върху средата
и контрол над възпроизвеждането.
Световна
здравна
организация,
Консултация
върху
приложимостта на глобален контрол и елиминиране на
градския бяс, Женева 11-13 Декември 1989, VPH/93.116 - Стр.5
Сред петте базисни елемента на всяка програма за контрол на
градски бяс по кучетата (силна ваксина, масова ваксинация,
регулиране на кучешката популация, лабораторна диагностика и
епидемиологично наблюдение) ефективната ваксинация е от
решаващо значение. Стр.9 В сравнение с кампаниите за ваксинация,
кампаниите за елиминация на кучета са изключително
безрезултатни.
Закон за защита на животните № 5199 – Турция, Турско
народно събрание, Комисия по екология № /1/323/ приет на
24.06.2004 г. – “Защита на бездомни и (недееспособни) пострадали
животни .....чл. 6 Бездомните животни трябва да бъдат залавяни и
настанявани в приюти възможно най-бързо. Приютите се изграждат
от общините или с тяхно позволение. Принципът за работа в
приютите е - животните се кастрират, ваксинират, оказва им се
нужната ветеринарномедицинска помощ и се връщат на местата от
които са заловени”.
Закон № 3170 на Република Гърция (ДВ. на Република Гърция бр.
191 от 29.07.2003 г.) - Чл. 7. Събиране на бездомни кучета. 1.
Отговорни за събирането на бездомните кучета са общините.
Събирането на бездомните кучета може да се извърши и от
дружества за защита на животните, ако те притежават необходимого
оборудване и помещения, в сътрудничество със съответната
община. Общините също така се грижат екипите за събиране на
бездомни кучета да се състоят от хора с подходящо обучение и опит
в залавянето на животни и техниките за третирането им. Забранява
се малтретирането на бездомни животни по време на тяхното
залавяне и събиране. 2. Екипите за събиране на бездомни кучета се
ръководят и контролират от ветеринарен лекар, който се определя
от ветеринарната дирекция на съответната областна управа. 3. а.
Кучетата, които се събират, се настаняват в приюти за бездомни
животни. За изграждането и функционирането на тези приюти в
частни или други имоти, се грижат общините и дружествата за
защита на животните.
Методи за маркиране на кучета и котки – Инструкции за
персонала на WSPA и на членуващите дружества – Цел –
Маркировката е жизненоважен инструмент в контрола върху
популациите от кучета и котки. Преди всичко маркировката на
6

Програма
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Пловдив

домашните животни значително намалява вероятността те да станат
бездомни, особено когато маркировката е свързана с регистрация
като част от успешно приложена система за регистрация или
лицензиране. На второ място подходящата система за маркировка е
съществен компонент на програмите, с които се контролира
популацията на бездомните животни; създават се условия да бъдат
разпознавани животните, преминали през такава програма
(например стерилизация или ваксиниране) и да се натрупва полезна
информация, която позволява да се направи оценка на
въздействието на програмата. Маркирането позволява да се посочи
правилно кой носи отговорност за поведението на дадено животно,
например при нападение на куче.
1.2.

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ДОБРИ ПРАКТИКИ :
Закон за защита на животните – в сила от 31.01.2008 г., обн.
ДВ, бр.13 от 08.02.2008 г. - Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на
животните и механизмите за нейното осъществяване. (2) Защитата
на животните се изразява в опазване на техния живот, здраве и
добро състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и
особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и
условия за живот, съобразени с техните физиологични и
поведенчески особености.; чл.40 (4) Мерките за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета се осъществяват в
регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общините
или организациите за защита на животните. (5) Организациите за
защита на животните, регистрирани по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, участват при изготвянето и
могат да участват при изпълнението на програмите по ал. 1.
Закон за ветеринарномедицинската дейност - В сила от
02.05.2006 г. обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г.– Чл. 1. Този закон
урежда обществените отношения, свързани с осъществяването,
управлението и контрола на ветеринарномедицинската дейност, и
въвежда принципите на ветеринарното законодателство на
Европейския съюз и Световната организация за здравеопазване на
животните (СОЗЖ).
Наредба № 23 от 17 май 2002 г. за профилактика и борба с
болестта бяс при животните – издадена от Министерството на
земеделието и горите, обн. ДВ. бр.55 от 4 Юни 2002 г. – Чл.1. С тази
наредба се определят : 1. мерките за предпазване, ограничаване и
ликвидиране на болестта бяс при животните; 2. методите за
диагностика
на
заболяването;
3.
задълженията
на
ветеринарномедицинските органи и на физическите и юридическите
лица при прилагането на мерките и методите по т.1 и 2.
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Наредба № 42 от 12 декември 2008 г. за изискванията към
ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на
ветеринарномедицинската дейност, която може да се
извършва в тях - В сила от 06.01.2009 г. Издадена от
Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.1 от 6
Януари 2009г. - Чл.6, ал.3 В този нормативен документ са
описани подробно дейностите, които могат да се извършват в
различните по вид и категория ветеринарномедицински
заведения. Например - „Във ветеринарна амбулатория (кабинет)
от II категория могат да се извършват …… и следните хирургични
манипулации и операции - инцизии, обработка на рани,
козметични операции, отстраняване на кожни образувания,
тумори на млечната жлеза, кастрация на мъжки и женски
животни, ампутация на крайници, шиниране, стоматологични
процедури и физиотерапия.” Задължително изискване, съгласно
чл.7, ал.2 от наредбата е „В една ветеринарна клиника трябва да
упражняват ветеринарномедицинска практика не по-малко от
двама ветеринарни лекари.”
Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към
обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат
домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за
животни – обн.ДВ бр.1 от 6 януари 2009 г. – в сила от
01.07.2009 г. - чл.102 “Приюти, в които се настаняват
безстопанствени кучета и/или котки, може да извършват и
дейности съгласно изискванията на глава пета от ЗЗЖ”, т.е. това
са и дейностите по кастрация, обезпаразитяване, ваксинация
срещу бяс, маркировка и връщане на животните по местата, от
които са взети. В Наредбата подробно са описани условията, на
които трябва да отговарят приютите за безстопанствени животни,
по отношение помещенията за настаняване, транспортните
средства за превоз на животните, водене на необходимата
документация, условията към персонала в приюта, грижите,
необходими за животните, необходимостта от създаване на
условия за намиране на нови стопани за животните и пр.
Наредба № 39 от 1 декември 2008 г. за условията за
отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните
физиологически и поведенчески особености – обн. ДВ бр.1 от 6
януари 2009 г. - С тази наредба се уреждат редът, начинът и
условията за отглеждане на животните компаньони, съобразени с
техните физиологически и поведенчески особености. Познаването
на регламентираното в този документ е задължително за всеки,
който отглежда или се грижи за животно компаньон, тъй като той
“е отговорен за неговото здравословно състояние”, .. “длъжен е да
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потърси необходимата информация и съвети от специалисти
относно особеностите при отглеждането и необходимите условия,
които трябва да осигури на животното компаньон, съобразно
неговия вид, порода, възраст и физиологично състояние”. В чл.10
от Наредбата се казва, че “ако поради различни причини лицето,
което отглежда или се грижи за животно компаньон не е способно
да се грижи повече за него, е длъжно : 1. да му потърси нов дом и
собственик; 2. да потърси съдействие от неправителствените
природозащитни организации (НПО), или 3. да го предаде в
приют.”
Семинар – обучение „Прилагане на устойчиви практики за
решаване на проблема с популацията на безстопанствените
кучета в България”, 19-20 октомври 2010 г., София, Докладипрезентации – Причините за наличие в страната ни на
безпризорна кучешка популация произтичат основно от начините
на отглеждане на актуалните животни. Те са следните :
Финансови; липса на мрежа от добре устроени приемници;
невнимателни и недисциплинирани собственици на кучета;
етологични проблеми; За преодоляване на безотговорното
отношение на собствениците към отглежданите от тях домашни
кучета е необходимо да се разгърне широка информационнообразователна кампания, подкрепена от всички заинтересовани
страни.

1.3.

МЕСТНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Наредба за опазване на околната среда на територията на Община
Пловдив, приета с Решение № 199, взето с Протокол № 10 от
28.05.2009г.; изм. и доп. с Решение № 204, взето с Протокол № 10 от
31.05.2012г.; изм. и доп. с Решение № 500, взето с Протокол № 22 от
20.12.2012г.).
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Пловдив – приета с
Решение № 80, взето с Протокол № 6 от 04.03.2003 г., последно изм.
и доп. с Р.№ 342 Пр.№ 17 от 23.10.2014г.).
Решение № 203, взето с протокол №10 от 28.05.2009г. на Общински
съвет-Пловдив, с което се създава общинското предприятие и се
приема Правилник за устройството и дейността на Общинско
предприятие “Зооветеринарен комплекс”.
Решение № 19, взето с Протокол номер 2 от 20.01.2011 г. на
Общински съвет-Пловдив, с което предмета на дейност на ОП
9
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„Зооветеринарен комплекс” се допълва с улов и обработка на
безстопанствени котки.
Решение № 117, взето с Протокол номер 6 от 29.03.2012 г. на
Общински съвет-Пловдив, с което предмета на дейност на ОП
„Зооветеринарен комплекс” се допълва с дейността на обекта като
„ПРИЮТ”.
Удостоверение № 13/13.10.2009 г. от РВМС – Пловдив в уверение
на това, че ветеринарно лечебно заведение, представляващо
ветеринарна амбулатория ІІ категория, собственост на
Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс” – Община
Пловдив, находяща се в гр.Пловдив-4003, ул.”Пазарджишко шосе”
4-ти километър, е вписано в регистъра на ветеринарните лечебни
заведения при РВМС-Пловдив, с уникален регистрационен №
1692013.
Удостоверения за успешно завършен курс по защита на животните
на всеки един от служителите на ОП “ЗВК”.
Решение № 188, взето с Протокол № 11 от 12.06.2008 г. на
Общински съвет – Пловдив за
приемане на “Програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Пловдив – 2008 – 2011 г.”
Решение № 67, взето с Протокол № 8 от 17.03.2011 г. на Общински
съвет – Пловдив за удължаване срока на действие на “Програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Пловдив – 2008 – 2011 г.” до 31.12.2014 г.
Решение № 315, взето с Протокол № 22 от 03.08.2010 г. на
Общински съвет – Пловдив за приемане на „Програма за овладяване
популацията на безстопанствените котки на територията на Община
Пловдив – 2010 – 2014 г.”
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2.

ГЕОГРАФСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
РАЙОНА.

Община Пловдив е разположена на 24 45 и. д. и 42 09 с. ш. Общината
попада в обхвата на Тракийско-Странджанската природо-географска област –
Горнотракийска подобласт – Пазарджишко-Пловдивски район.
Разположена е в Пловдивското поле на площ от 101,981 kм2 на 160 м. н.в. и
граничи с общините Марица и Родопи. През град Пловдив преминава
р. Марица - най-пълноводната река в България.
Териториалният обхват на Община Пловдив в съвременните граници е от
1987 г., които са определени с решение на тогавашното правителство.
Територията на града се свива в границите с 51,98 % урбанизирана зона,
обградена с 48,02 % земеделски земи.
Град Пловдив е административен, икономически и културен център на
Пловдивска област, в която са включени 17 общини.
Община Пловдив обхваща само едно населено място – град Пловдив, един
от най-древните градове в Европа с богато историческо наследство с
национално и световно значение.
Общината е разположена на важен кръстопът. През нея преминава
европейският път Е-80 и железопътното направление СЕ-70. Те са част от
трансконтиненталния коридор Лондон – Калкута и свързват Западна Европа с
Близкия Изток.
Община Пловдив е разделена на шест териториално-административни
единици (райони), разположени на обща площ от 102 kм2, от които 5439,57
хектара са урбанизирани. Населението на Пловдив е 382 060 души (към
15.06.2011), което представлява около 5% от населението на страната.
Таблица № 1

Райони
Северен Централен Южен
Територия,
1408,18
857,46
921,84
ha
Население,
жители,по
55 129
83 799
80 859
постоянен
адрес
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Общо

664,00
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5439,57
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3.

АНОТАЦИЯ. ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА.

През последните повече от десет години „проблемът” с
безстопанствените кучета вълнува българската общественост, и през цялото
това време липсваше единомислие, относно начина за неговото решаване.
Въпреки многобройните дебати, липсваше ефективно и приемливо за
всички решение, а това доведе до поляризация на мненията и стопиране на
повечето от добрите и интересни инициативи. Създалата се безизходица
доведе до това, че проблемът с безстопанствените кучета се нареди като един
от сериозните проблеми за повечето от населените места в страната ни.
Наблюдаваше се сериозно увеличаване на популацията на кучетата по
улиците на големи и малки градове. Тази тревожна тенденция от своя страна
доведе до рискове за здравето на населението, постави под съмнение
европейския облик на градовете ни и хуманното третиране на животните.
Безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести,
опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и
други. Те са приносители на кърлежи, някои видове от които са заплаха за
живота на хората поради инфекциите, които разпространяват.
Уличните кучета създават дискомфорт у населението. Регистрирани
са случаи на нападения и ухапвания на хора от кучета и поради това 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.
Ясно е, че наличието на безстопанствени кучета води до проблеми.
Трудно осъзнато обаче е това, че наличието на кучета по улиците е основно
причинено от хората и тяхната безотговорност. За да се появи на улицата,
където се превръща в проблем, кучето е дошло от нечий дом. Собствениците
на кучета не са достатъчно запознати с изискванията на тези животни, по
отношение на грижите при отглеждането им, и при първите срещнати
трудности животното или неговото потомство е изоставено на улицата. Не се
спазват и най-елементарните нормативни изисквания при извеждане на кучето
в градската среда и това не е от непознаване на закона или наредбата, а от
липса на правилно изградено мислене и нагласа в тази посока. Малцина са
тези, които са запознати с биологията на вида, и които си дават реална сметка
за това каква вреда може да нанесем с едно единствено изоставено на улицата
куче.
През месец март 1998 г. е проведен първият в Пловдив, България и
Източна Европа мини-референдум, като допитването до пловдивчани е по
особено актуалната и наболяла тема по това време “Как да решим проблема с
бездомните кучета?”. Предходните четири години е периодът на най-голям
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брой случаи на инциденти с нападнати от скитащи кучета хора, на хора които
чрез контакт с кучета са се заразили с кърлежовопреносими инфекции –
лаймска болест, марсилска треска и пр.
Основният извод от резултатите след референдума е, че бездомните
кучета са вече достатъчно тревожен и болезнен проблем в Пловдив, че методът
„пълна евтаназия” би бил предпочетен не поради липса на хуманно отношение
към животните у пловдивчани, а като резултат от това, че е достигната
ситуация на „извън контрол” от създалите се обстоятелства и желание за
прилагане на трайни и ефективни мерки.
В началото на 2008 г. бе гласуван и приет първия в България Закон за
защита на животните (ДВ, бр.13 от 08.02.2008 г.) – дълго чакан, дълго
обмислян и спорен. Законът въвежда съвременни, научно-обосновани методи
за справяне с безстопанствените кучета, които са препоръчани и в резултат на
дългогодишни проучвания от страна на Световната здравна организация.
Законът получава високи оценки, като модерен, съвременен, европейски, един
от най-добрите в Европа.
Законът предвижда работа по програми за залавяне, обезпаразитяване,
кастрация, ваксинация срещу бяс и връщане по местата на залавяне на
животните или настаняването им в приюти. Особено внимание се обръща на
дълготрайните мерки за контрол и регистрация на домашните любимци, тъй
като е ясна и категорична връзката между безотговорното отглеждане и
липсата на контрол върху домашните кучета и големия брой на бездомните
кучета.
Особено важно е да се осъзнае, че бездомните животни са плод на
нашата безотговорност.
За решаването на проблема с безстопанствените животни са
необходими единна цел, общи усилия и воля, координация и комуникация.
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4.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ.
4.1.

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА
ЗООВЕТЕРИНАРЕН КОМПЛЕКС-ПЛОВДИВ ДО ПРИЕМАНЕ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ
(ДВ, БР.13 ОТ 08.02.2008 г.).

С решение на Общинския съвет през 1994 г. е създаден “Зооветеринарен
комплекс” (ЗВК) към Община Пловдив – първият по рода си комплекс в
България. Основната цел, с която е създаден, е намаляване популацията на
бездомните кучета на територията на град Пловдив.
Снимка № 1

Зооветеринарен комплекс на Община Пловдив

Реално комплексът започва да функционира през 1995 г. Според
тогавашното законодателство действията на ЗВК имат палиативен характер,
тъй като след улова и обработката на бездомните кучета, същите са пускани на
свобода. Действията от такъв характер са скъпи и неефективни и не са
постигнати съществени резултати за намаляване на скитащата популация.
С промяната на Закона за ветеринарно-медицинската дейност (ДВ бр. 42
от 05.05.1999 г.) и Правилника за приложението му (ДВ бр. 55/2000 г.) се
въвежда извършването на манипулацията “евтаназия” на скитащите кучета,
след задължителен 14-дневен престой в обектите, определени за временно
настаняване на тези животни, определени в норматива като „изолатори”.
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Дейностите, осъществявани тогава в ЗВК, се извършват стриктно,
съгласно Правилника за работа в комплекса, който пък е изготвен съобразно
изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и правилника за
приложението му, както и местната нормативна база - раздел ІІІ от “Наредба №
1 на Община Пловдив”.
Уловът на скитащи кучета на територията на Пловдив се извършва
ежедневно, по утвърден от ресорния Заместник Кмет годишен график. Екипът
за улов на скитащи кучета при акция се придружава от служители на
“Общинска охрана” ЕАД и специалист от отдел “Екология” на съответния
район на територията, където се извършва уловът. При акцията задължително
се обхождат адресите в района, от които са подадени сигналите. Залавянето на
кучетата се извършва чрез дистанционното им упояване, след което се
прибират и транспортират при хуманни условия.
В “Зооветеринарен комплекс” работят 12 служители – Ръководител,
ветеринарен лекар, двама шофьори и 8 работника. Всеки един от служителите
на комплекса е предварително обучен и инструктиран за манипулациите, които
се извършват при улова на безстопанствените животни, а ветеринарният лекар
и ветеринарният техник извършват и контролират дозирането на упойващите
вещества и ветеринарномедицинските манипулации по кучетата. В края на
2007 г. всички служители на комплекса са преминали курс за обучение за
защита на животните. Ветеринарният лекар, обслужващ комплекса притежава
удостоверение за регистрация на ветеринарна практика № 139 от 30.10.2007 г.
Обособени са три екипа от по трима служители, всеки с конкретни
задачи:
екип за улов на скитащи кучета от територията на Община Пловдив по
предварително изготвен график;
екип за спешни и неотложни случаи – по сигнали на граждани и фирми,
за набавяне храна за кучетата, доставка на медикаменти и консумативи,
за събиране трупове на умрели кучета и котки, за извършване улов на
скитащи кучета на територията на други общини;
екип, полагащ грижи за настанените в комплекса кучета.
През определен период от време, екипите сменят своите задължения, на
ротационен принцип.





С пристигането в ЗВК кучетата се обработват по следния начин:
извършване на ветеринарен преглед
девастация на всички заловени кучета
карантина (24 часа) в 11 клетки
настаняване в изолатора/стационара (52 бр. индивидуални клетки) за период
до 14 дни според досега действащият чл.70 от ЗВМД (отменен с § 9 от ЗЗЖ).
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Снимка № 2

Куче в зооветеринарния комплекс

Всички данни за заловените скитащи кучета на територията на общината,
както и действията по време на престоя им в ЗВК се описват в заведен
подробен Регистър, в който се вписват пълни данни за всяко уловено куче –
цвят; порода; пол; отличителни белези; място на улавяне – район, улица; № на
клетката от изолатора, в която е настанено кучето; дата на улавяне; краен срок
на пребиваване в комплекса (сега отменена); законовите основания за изхода
от комплекса – евтаназия след 14-я ден /чл.70 ал.2 от ЗВМД – сега отменен/,
евтаназия по чл.71 ал.2 т.т. 2, 3 и 5 от ЗВМД/, върнато на собственика /№ на
протокола/, одомашнено /№ на протокола/ и др.
По време на престоя за кучетата се полагат грижи от екипа за хранене,
почистване, миене на клетките и др. дейности.
Непотърсените кучета са подлагани на евтаназия след 14-тия ден,
съгласно чл. 70, ал. 2 и чл. 71, ал. 2, т.т. 2, 3 и 5 от ЗВМД. За евтаназираните
кучета се изготвя протокол. През периода на престой е осигурен свободен
достъп на граждани за оглед, с цел разпознаване на собствено куче или за
одомашняване.
През 1999 г. започва одомашняването (минимален брой) на кучета от
комплекса и връщането на кучета на собствениците им, оставили ги без надзор
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извън дома. До 2002 г. броят на такива потърсени и върнати кучета са около
200 на година. Одомашняване на куче става след трайното му маркиране,
ваксиниране срещу бяс, подписване на приемо-предавателен протокол,
декларация от новия собственик, че е запознат и че ще спазва
специализираната нормативна уредба.
През 2001 г. общината започва значителни промени в ЗВК-Пловдив.
Започва постепенна подмяна на персонала. Недобросъвестни служители,
компрометиращи дейността на комплекса и имиджа на общината са подменени
с хора отговорни и обичащи животните. Подобрени са условията и за
служителите, и за настанените в комплекса животни.
От 2003 г. се наблюдава спад с около 50 % в броя на собственици, които
освобождават собствено куче от комплекса, т.е. с 50 % е намалял броя на
“безотговорните собственици”.
Собственик на куче, заловено от служителите на ЗВК, може да си го
получи след представяне на ветеринарния паспорт за удостоверяване
собствеността на животното, заплащане на глоба и заплащане на всички
разходи за времето на престой в ЗВК, срещу квитанция.
За предоставяне на кучета от собственици на ЗВК, също се изготвя
протокол.
За извършената от ЗВК дейност, ръководителят на комплекса изготвя
ежемесечни отчети, които се предоставят в общината до 10-то число на
следващия месец, както и обобщени данни за разходите по дейността на
“Зооветеринарен комплекс”.
Един от екипите към ЗВК е за спешни и неотложни случаи, който по
сигнали на граждани прибира трупове на умрели животни. Същият екип
доставя храна, медикаменти и консумативи за комплекса. Извършва акции по
улов на кучета на територията на други общини, като по този начин е
създадена и се поддържа санитарна бариера.
Всички закупени средства и медикаменти се завеждат по видове в
Аптечна книга, в която се води баланс – налични и закупени и изразходвани
количества през месеца, остатъчни количества към последния ден на месеца.
Данните от Аптечната книга дават възможност за правилно планиране и
отчетност на закупуваните и изразходвани средства и медикаменти. През
2001 г. е заведен Амбулаторен дневник, в който се вписват ежедневните
разходи на средства и медикаменти и манипулациите по обработка срещу
вътрешни паразити, ваксинации, маркиране, евтаназия и др.
За приемане на поръчки, жалби, сигнали и др., в ЗВК е обявен “зелен
телефон” : 032/96 61 84 и е заведен Дневник за сигнали.
В ЗВК-Пловдив е осигурен достъп за граждани във всеки работен ден от
10:00 до 13:00 часа.
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Разходите по пълната издръжка на комплекса, включително ремонти и
подобрения, се осигуряват от бюджета на Общината и се разходват по реда на
системата за финансово управление и контрол.
В периода 2001 – 2007 г. в ЗВК са извършени редица подобрения на
базата по отношение условията на труд. През 2001 г. е осигурен втори
специализиран автомобил за улов на кучета, през 2003 г. е монтирана битова
сграда, обособена е манипулационна зала. През октомври 2005 г. е завършен
текущия ремонт на индивидуалните клетки в изолатора и ремонта на
карантинното помещение за уловени скитащи кучета.
От началото на функциониране на ЗВК до края на 2007 г., в него са
настанени общо 15 698 скитащи кучета, които са обработвани съгласно
действащото през годините национално законодателство.
Графика № 1

БРОЙ

БРОЙ УЛОВЕНИ И ОБРАБОТЕНИ КУЧЕТА В ПЛОВДИВ
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

БРОЙ УЛОВЕНИ
И ОБРАБОТЕНИ
КУЧЕТА В
ПЛОВДИВ

1

2

3

4

5
6
7
8
9
1995 - 2007 година

10 11 12 13

Броят на уловените и обработени кучета през периода от 1999 г. до края
на 2007 г. е средно 1450 кучета на година.
4.2.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ОТ
ПРИЕМАНЕ
НА
„ПРОГРАМА
ЗА
ОВЛАДЯВАНЕ
ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – 2008-2011 Г.” ДО
МОМЕНТА.
4.2.1. Първа година – 2008 г.

Към момента на приемане на Закона за защита на животните,
общинската структура за улов и обработка на безстопанствените кучета е с
административно наименование Други дейности по икономика (ДДИ)
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„Зооветеринарен комплекс”. На основание чл.137, ал.6 от ЗВМД, от 09.08.2007
г. обекта е регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба –
Пловдив, като „Приют за животни”, собственост на Община Пловдив,
предназначен за отглеждане и временно настаняване на безстопанствени
животни. Обектът е вписан в регистъра на животновъдните обекти на РМВСПловдив с ветеринарен регистрационен № 40004000.
Законът за защита на животните (2008 г.) класифицира местата за
настаняване на безстопанствените животни от общините като “приюти за
безстопанствени животни” – чл.41, ал.2. Предвид даденото от законодателя
определение, създадената през 1994 г. като “Зооветеринарен комплекс”
общинска структура, променя своето административно наименование на
“Общински приют за безстопанствени животни - Пловдив” /ОПБЖ-Пловдив/.
Обектът функционира под това наименование до 07.08.2009 г.
След публикуване в Държавен вестник на новия Закон за защита на
животните, със заповед на кмета на общината е сформирана работна група от
широк кръг специалисти, която изготвя проект на Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета в Пловдив. Такава програма се
изисква съгласно чл.40 от ЗЗЖ.
С Решение № 188, взето с Протокол № 11 от 12.06.2008 г. Общински
съвет – Пловдив приема “Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив 2008 – 2011 г.”,
като реално нейното изпълнение започва още преди одобрението й от
Общински съвет. Заложените в програмата мерки за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив се
осъществяват в регистрирана стационарна амбулатория на общината.
Залавянето на безстопанствените кучета както и преди 2008 г. се
извършва от сформирани екипи от общински служители, по предварително
изготвен и утвърден годишен график. Животните се настаняват в общинския
приют, регистриран по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,
вписан в Регистъра на животновъдните обекти на РВМС-Пловдив с
ветеринарен регистрационен номер 40004000 – Удостоверение за регистрация
на животновъден обект № 34/09.08.2007 г.
В интернет страницата на Община Пловдив е разработена подрубрика
“Приют за кучета” с актуална информация за приюта и работата в него, със
снимки и информация на кучета, настанени в приюта, подходящи за
одомашняване.
Залавянето на безстопанствените кучета се извършва по начин и при
условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание за животните.
Транспортирането на животните до приюта се извършва със специално
оборудвано и обозначено превозно средство с добра вентилация. В изпълнение
на т.2.1. от План за действие към Програмата е закупен специализиран
микробус, приспособен за улов и транспортиране на кучета от екипа на ОПБЖПловдив.
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Обособени са метални клетки/прегради за втория-помощен автомобил за
транспортиране на кучета.
От 24.03.2008 г. при залавянето на всяко безстопанствено куче, на
животното се поставя временен нашийник с идентификационен номер.
Работещите в ОПБЖ-Пловдив са щатни служители на общината, с
конкретни длъжностни характеристики и са подчинени на Кмета на общината.
В изпълнение на т.5.2. от Програмата е назначен втори щатен ветеринарен
лекар в приюта. Освен управител и двама ветеринарни лекари, в приюта
работят 10 служители – шофьори и работници по улов и грижи за животните.
От м.август 2008 г. е удължено времето за достъп на граждани и
организации за защита на животните до ОПБЖ – Пловдив и то става : от 10:00
до 13:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа.
Създадени са условия за обществен контрол. В Програмата са
предвидени достатъчно дейности, с които защитниците на животните в
Пловдив могат да съдействат за постигане целите, които тя си е поставила.
Дава се възможност организации за защита на животните да упълномощят
свой представител за „наблюдател” с предвидени широк спектър от
правомощия с цел преценяване хуманното отношение към животните.
В приюта се води Дневник по чл.44, ал.1, т.4 от ЗЗЖ. За всеки случай на
транспортиране на кучета (улов и връщане по места) се попълва транспортен
документ по образец.
Ветеринарният лекар на приюта извършва лечебни и профилактични
мероприятия, кастрация и маркиране на животните; регистрира кучетата
съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при
придобиване от собственик; съставя констативен протокол при смърт на
животно, в който се посочват времето, причината и/или диагнозата за смъртта;
при назначаване на евтаназия съставя индивидуален протокол, който съдържа
основанията за прилагането й; протоколът се подписва от ветеринарния лекар,
от управителя на приюта и “трето лице”.
По време на престоя на животните се осигуряват достатъчно количество
храна, вода, пространство за движение и почивка. Индивидуалните клетки в
стационара са с обособени вътрешно и външно отделение (дворче). В обекта е
обособено специално място с площ от 150 кв.м. за извеждане на животните за
свободна разходка и игра.
Съгласно приетата Програма, обработените кучета престояват в
стационара на приюта минимум 7 дни, през което време се дава възможност
тези животни да бъдат получени освен от лица, които желаят да ги отглеждат
като компаньони, т.е. в домашни условия, но и от лица – граждани или
организации за защита на животните, които желаят да се грижат за тях, но
извън дома.
Кучетата, настанени в приюта, които не бъдат потърсени от реален
собственик или не бъдат одомашнени, се връщат по местата на залавянето им
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под надзора и грижите на граждани, подписали декларация за спазване
изискванията на чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ , или се връщат под надзора и грижите на
общината. Връщането на обработените и маркирани кучета по местата на
залавянето им започва на 12.05.2008 г.
Кучета, настанени в приюта, които биват разпознати от реален
собственик, се връщат на собственика им след представяне на
ветеринарномедицински паспорт на кучето, заплащане на разходите по престоя
на кучета в приюта и подписване на приемо-предавателен протокол по образец.
В ОПБЖ – Пловдив се приемат и домашни кучета, които се предоставят
от граждани, които не желаят или не могат да се грижат повече за тях.
В изпълнение на т.2.3. и т.2.4. от План за действие към Програмата - в
ОПБЖ – Пловдив се извършва реконструкция – разширение на ветеринарната
амбулатория и обособяване на хирургично крило и на аптечно помещение;
ремонт и пребоядисване на карантинното отделение, на приемното помещение,
на сервизното помещение за съхранение на храната за животните, на
кухненското помещение. Извършва се и направа на навес за битовата сграда на
ОПБЖ – Пловдив за съхраняване на постеля за животните.
Периодично се извършва ремонт на хранилки, поилки, врати на клетките
за настаняване на кучетата в стационара на ОПБЖ – Пловдив.
Закупени са пластмасови кошници за транспортиране на дребни кучета.
В изпълнение на т.6.2. от План за действие към Програмата са изготвени
и отпечатани 12 300 броя брошури с полезна информация за Общинския приют
и за по-важните нормативни изисквания към собствениците на домашни
кучета.
4.2.2. Втора година – 2009 г.
С Решение № 203/28.05.2009 г., Общински съвет – Пловдив създаде
Общинско предприятие за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на Община Пловдив – ОП „Зооветеринарен
комплекс”.
В Държавен Вестник бр.1 от 06.01.2009 г. са публикувани „Наредба №
41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или
предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за
животни” – в сила от 01.07.2009 г. и „Наредба № 42 публикувана в ДВ бр.1 от
06.01.2009г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и
обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в
тях”.
Тъй като обектът на общината, регистриран през 2007 г. като „Приют за
животни”, не отговаря на изискванията, регламентирани в Наредба № 41, с
разпореждане на РВМС-Пловдив от 07.08.2009 г. експлоатацията на приюта
временно е спряна до завършване на отремонтирването на същия или
построяването на нов. Временно е преустановен и плановият улов на
безстопанствени кучета и настаняването им в общинския обект.
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След приключване на преустройството, РВМС-Пловдив издава
Удостоверение № 13/13.10.2009 г., в уверение на това, че ветеринарно лечебно
заведение, представляващо ветеринарна амбулатория ІІ категория,
собственост на ОП „Зооветеринарен комплекс” – Община Пловдив отговаря
на изискванията на Наредба № 42/2009 г. и е вписано в регистъра на
ветеринарните лечебни заведения при РВМС-Пловдив с уникален
регистрационен № 1692013.
Заловените безстопанствени кучета се обработват в общинската
ветеринарна амбулатория ІІ категория, стопанисвана от ОП „Зооветеринарен
комплекс” - Община Пловдив. Издръжката е изцяло от общинския бюджет.
При извършване преустройството във ветеринарната амбулатория се
обособяват помещение за операционна, за реанимация на животните.
Монтирана е хладилна камера за трупове на евтаназираните животни и събрани
трупове на кучета и котки от територията на гр.Пловдив за съхранение до
предаване за последваща преработка в Екарисаж – Варна.
Извършен е ремонт на електрическата инсталация в обекта и е монтирано
лампово отопление в индивидуалните клетки.
Обработените/кастрирани кучета престояват в комплекса от 3 до 7 дни (в
т.ч. почивните дни – събота и неделя) – за постоперативен период, след което
се връщат по местата на залавянето им.
Работата по улов и последваща обработка на безстопанствените кучета е
съгласно условията, регламентирани в Закона за защита на животните.
В шестте районни администрации на Община Пловдив са заведени
Регистри по чл.54 от Закона за защита на животните за безстопанствените
кучета, върнати по местата на залавянето им след надлежната им обработка кастрация, маркиране, обезпаразитяване, ваксинация. В тези регистри
периодично се вписват датите на последващите обезпаразитявания на
върнатите животни.
В изпълнение на т.1.1. от План за действие към Програмата са обособени
три места за свободно разхождане на домашни кучета на територията на район
Западен. Закупени са 5 броя специализирани кошчета за кучешки екскременти,
монтирани на места определени за разхождане на домашни кучета на
територията на райони Западен, Южен и Централен.
В изпълнение на т.1.2. от План за действие към Програмата, през
м.август 2009 г. хартиените регистри за административна регистрация на
домашни кучета, въведени през 2000 г. бяха заменени с изработен и въведен
ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР за административна регистрация на домашни
кучета. Работата с електронния регистър, позволява - бърза и коректна работа с
клиенти- собствениците на домашни кучета; добра оперативност и нагледност
при изготвяне на справки и издаване на удостоверение за регистрация и
платена такса; възможност за обобщаване на данни, изготвяне на отчети и
справки; контрол върху собственици на домашни кучета, незаплатили
своевременно „такса за притежаване на куче”.
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Снимка № 3

В изпълнение на т.1.4. от План за действие към Програмата, Общински
съвет – Пловдив прие „Наредба за опазване на околната среда на територията
на Община Пловдив” със свое Решение № 199/28.05.2009 г. В раздел VІІ от
наредбата са описани условията и реда за отглеждане и регистриране на
домашни любимци.
Разработени са „Основни изисквания при изготвяне на задание за
проектиране на „Приют за безстопанствени кучета и котки на територията на
Община Пловдив”. Материалът е предоставен на евентуални инвеститори и
организации за защита на животните – за становища, проектиране и
финансиране.
В периода 12-16 октомври 2009 г. три екипа от фондация „Четири лапи”
обследваха територията на Пловдив и извършиха преброяване и преценка на
популацията на безстопанствените кучета и котки.
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Графика № 2

Брой безстопанствени кучета и котки в Пловдив м.октомври 2009 г.

686

Кучета
Котки

7623

Медийното оповестяване на резултатите от преброяването дава
възможност да бъде запозната широката общественост с метода на
преброяването и реалния брой безстопанствени кучета и котки в Пловдив, дава
се яснота, по отношение причините за наличието на безстопанствени животни
по улиците на Пловдив, факторите на средата, които благоприятстват за
увеличената популация, действията, които могат да се предприемат за
правилното планиране на мерките за ограничаване на популацията им.
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Графика № 3

Брой на безстопанствените кучета в Пловдив, отчетено
по методиката на Фондация ,,Четири лапи"-м.октомври
2009 г.
2%
17 бр.
7%
51 бр.
34%
233 бр.

31%
213 бр.

18%
120 бр.

8%
52 бр.

Район Централен

Район Източен

Район Западен

Район Северен

Район Южен

Район Тракия

Започва наблюдението на друг биологичен вид - котката, чиято улична
популация е в пъти по-висока от популацията на безстопанствените кучета.
4.2.3. Трета година – 2010 г.
Залавянето на безстопанствените кучета на територията на Община
Пловдив се извършва от сформирани екипи от служители на ОП
"Зооветеринарен комплекс".
Дейността по улов и обработка на безстопанствените кучета е в
съответствие с разпоредбите на Закона за защита на животните.
Маркирането на животните става чрез татуиране на номер върху едното
ухо на кучето, а на другото се поставя ушна марка с идентификационен номер.
Ушната марка е в жълт цвят.
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В изпълнение на т.1.1. от План за действие към Програмата се обособи
едно ново място за свободно разхождане на домашни кучета на територията на
район Южен.
Продължава работата по административната регистрация на домашни
кучета с въведения през 2009 г.
ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР за
административна регистрация на домашни кучета. През 2010 г. е разширена
функционалността на електронния регистър, което позволява изготвянето на
„прогнози очаквани приходи”; генериране на уведомления – предписания до
собственици на домашни кучета, незаплатили своевременно "такса за
притежаване на куче".
След въвеждане на Електронния регистър за домашни кучета през
м.октомври 2009 г., броя на регистрираните животни е нараснал около 1,7
пъти в сравнение с 2008 г., а през 2010 г. – с повече от 2,6 пъти сравнено с
предходната 2009 г.
Изключително незадоволително е нивото на изпълнение на чл.174, ал.4
от Закона за ветеринарномедицинската дейност от страна на практикуващите в
Пловдив ветеринарни лекари, членове на Български ветеринарен съюз,
съгласно която разпоредба същите са длъжни да предоставят в РВМС и
общината справки за регистрираните домашни кучета.
В периода 1-28 март 2010 г., екип от фондация "Четири лапи"
осъществява кампания по кастрация на безстопанствени животни на
територията на Община Пловдив, при която са обработени общо 32
безстопанствени кучета и 402 безстопанствени котки.
По инициатива на ветеринарна амбулатория „Провет” и със
съдействието на Община Пловдив, през месец април 2010 г. се провежда
едномесечна кампания под надслов „ЗА ДА ИГРАЯТ СВОБОДНО!”. По време
на кампанията се предоставя безплатно препарат за вътрешно обезпаразитяване
„Дронтал” на собствениците на домашни кучета и котки. В кампанията са
участвали общо 660 домашни животни, от които 430 кучета (416 броя
отглеждани в Пловдив и 14 броя, отглеждани извън Пловдив) и 230 котки.
Разработена е „Програма за овладяване популацията на безстопанствените
котки на територията на Община Пловдив – 2010 – 2014 г.”, приета с Решение
№ 315, взето с Протокол № 22 от 03.08.2010 г. на Общински съвет – Пловдив
В началото на м.октомври 2010 г., ОП „Зооветеринарен комплекс” започва
и улов и обработка на безстопанствени котки, съгласно изискванията на Закона
за защита на животните и приетата от Общински съвет Програма.
4.2.4. Четвърта година – 2011 г.
В края на месец януари 2011 г. изтича срока, регламентиран с параграф 5
от ПЗР от Закона за защита на животните, в който се казва че „в тригодишен
срок от влизането в сила на закона, общинските съвети и кметовете на общини
осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл. 41,
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ал. 1 от ЗЗЖ”, т.е. след тази дата всички безстопанствени кучета трябва да са
изтеглени от улиците в приюти. Тази законова разпоредба предполага, че
работата за три години по изпълнение на общинските програми по чл.40, ал.1
от ЗЗЖ ще доведе до окончателно решаване на обществено значимият въпрос
за наличие на безстопанствени животни.
Видно обаче е, че в Пловдив, а и на национално ниво този проблем не е
решен, въпреки усилената работа в тази посока.
Предвид даденото в ЗЗЖ определение за „овладяване на популацията” научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни,
което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от
тях, видно е, че този процес в Пловдив е недовършен. Отчитайки и някои
биологични особености при кучетата, като например продължителността на
живот при тях, това е процес който не би могъл да даде категорични, видими,
положителни резултати само за три годишен период. Необходимо е още време
работа по метода накратко наречен „КАСТРИРАЙ И ВЪРНИ”, и то масово,
едновременно във всички общини в страната. В противен случай,
изграждането на приюти и настаняването на животни в тях ще се окаже едно
изпълнено нормативно задължение, но и в същото време - една икономически
необоснована инвестиция на този етап.
С цел да се запазят постигнатите до този момент резултати и да се
достигне поставената през 2008 г. цел, срока на действие на “Програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Пловдив – 2008 – 2011 г.” е удължен до 31.12.2014 г. с Решение № 67,
взето с Протокол № 8 от 17.03.2011 г. на Общински съвет – Пловдив.
Уловът на безстопанствени животни (кучета и котки) се извършва по
предварително изготвен график, съобразен с минималния брой дни за престой
в обекта на заловените животни и необходимостта от осъществяване на
последващо залавяне на обработени вече животни за обезпаразитяване и
реваксинация.
Залавянето, транспортирането и последващите манипулации с животните
в комплекса се осъществяват съгласно регламентираното в Закона за защита на
животните.
В изпълнение на т.1.1. от План за действие към Програмата се обособи
едно ново място за свободно разхождане на домашни кучета на територията на
район Тракия.
В изпълнение на т.6.2. от План за действие към Програмата, са
отпечатани и разпространени 1000 броя информационни брошури,
популяризиращи дейността на ОП „Зооветеринарен комплекс”.
4.2.5. Пета година – 2012 г.
В началото на календарната 2012 г., в ОП,,Зооветеринарен комплекс“
започва реконструкция на съществуващите стационарни клетки за кучета, така
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че да бъдат изпълнени изискванията на Наредба № 41/2008г. на МЗХ, а
именно - чл.104, т.1-2 и чл.105, т.1-3 и 5. Ремонтът включва разширяване на
клетките, облицоване на стените с нехигроскопични материали за лесно
почистване и дезинфекция, поставяне на подпокривна изолация във закритите
части.
След приключване на ремонта, на основание чл.137, ал.6 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, ОДБХ-Пловдив издава Удостоверение за
регистрация на животновъден обект № 768 от 09.04.2012 г., с което се
удостоверява, че животновъден обект ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ
КУЧЕТА, с капацитет 35 кучета, собственост на ОП „Зооветеринарен
комплекс”, намиращ се на ул.”Пазарджишко шосе” 4 км, отговаря на
ветеринарномедицинските изисквания. Обектът е вписан във Регистъра на
ОБДХ-Пловдив със Ветеринарен рег. № 4000-0171.
След регистрацията на обекта, той започва да функционира като Приют
за безстопанствени кучета, което позволява одомашняване на бездомните
животни настанени в него.
Въвеждат се 24 часови дежурства на персонала с цел осигуряване
непрекъснато наблюдение и грижа за животните, както и денонощно приемане
на сигнали от граждани.
През 2012 г. продължава изграждането на мрежа от специализирани
площадки за свободно разхождане на домашни кучета. Изградени и обособени
са 11 нови площадки – 8 на територията на район Северен, 2 на територията на
район Централен и 1 на територията на район Тракия.
Във връзка с разпоредбата на чл.40, ал.5 от Закона за защита на
животните, с Решение № 204, взето с Протокол № 10 от 31.05.2012 г.
Общински съвет – Пловдив приема „Наредба за овладяване популацията на
безстопанствените кучета и котки на територията на Община Пловдив”.
Същата е актуализирана с Решение № 499, взето с Протокол № 22 от
10.12.2012 г. на Общински съвет – Пловдив под наименованието „Наредба за
овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и
регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на
Община Пловдив”.
В изпълнение на т.1.6. от Плана за действие към Програмата е
организирана и проведена «Кампания по безвъзмездно предоставяне на
микрочипове за домашни кучета, административно регистрирани в Електронен
регистър за домашни кучета на Община Пловдив». По време на кампанията са
поставени 462 броя микрочипове. За възползвалите се собственици на
домашни кучета, поставянето на безплатните микрочипове е на
преференциални цени, предоставени от активно включилите се в кампанията
три ветеринарно лечебни заведения, находящи се на територията на район
Западен, район Централени и район Северен.
В края на 2012 г., в изпълнение на т.1.7 от Плана за действие към
Програмата са изработени, отпечатани и разпространени в учебни заведения,
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общински административни сгради и ветеринарни кабинети 1000 броя
информационни брошури с полезна информация за настоящи и бъдещи
собственици на домашни кучета, с добри съвети и препоръки.
В изпълнение на т.2.2. от План за действие към Програмата – през
м.ноември 2012 г. е създаден Електронен регистър за постъпващите и
обработени в ОП „ЗВК” безстопанствени животни, който представлява
своеобразна картотека на безстопанствените кучета и котки, настанени в
приюта. Такава картотека за всяко животно нормативно се изисква по реда на
чл.126 от Наредба № 41 от 10.12.2008 г. на МЗХ. В регистъра се въвеждат
пълни данни за всяко заловено животно, в т.ч. идентификация, снимка, дата и
вид на ветеринарните манипулации, данни за паспортизация, данни за
последващи залавяния и манипулации, данни за лекарите осъществили
манипулациите. Регистъра се завежда от Управителя на приюта за
безстопанствени животни.
Снимка № 4

…..
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4.2.6. Шеста година – 2013 г.
Част от дейностите и мерките заложени в Програмата за овладяване
популацията на безстопанствените кучета – 2010-2014 г., предвидени за 2013 г.
се изпълняват в общинския приют. Акциите по улов и обработка на
безстопанствени кучета на територията на Пловдив се осъществяват по
предварително изготвен график. Специализираното общинско звено
продължава да съдейства и на съседни общини в процеса по овладяване
популацията на безстопанствените кучета.
С оглед амортизацията на специализираните автомобили на ОП,,ЗВК“ е
закупен нов микробус, оборудван със 10 броя неподвижни, индивидуални
клетки. Превозното средство отговаря на изискванията за превоз на животни и
разполага с лиценз от БАБХ за превоз на дълги разстояния.
През 2013 г. са изградени и обособени 6 нови специализирани
площадки за свободно разхождане на домашни кучета – по 1 на територията на
райони Централен и Южен, по 2 на територията на райони Източен и Тракия.
С това общият брой на обособените площадки за кучета в Пловдив стават 23.
В изпълнение на т.1.2. от Плана за действие към Програмата, е
разширена функционалността на интернет базираната система за регистрация
на домашни кучета - ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР с нов модул за работа на
практикуващите ветеринарни лекари в Пловдив – „ВЕТЕРИНАРЕН МОДУЛ”.
За работа с новия модул се регистрират 10 ветеринарни лекари, от които 6
въвеждат информация за регистрираните от тях домашни кучета, съгласно
чл.174, ал.4 от ЗВМД. Продължава административната регистрация на
домашните кучета, оформянето на база данни с информация за домашните
кучета в Пловдив и техните собственици, както и събирането на ежегодната
„такса за притежаване на куче”, съгласно Закона за местните данъци и такси.
Годишната такса за притежаване на домашно куче, определена от
Общински съвет – Пловдив е увеличена и за 2013 г. е в размер на 50.00 лв.
Община Пловдив организира и провежда кампания по финансово
подпомагане кастрацията на домашни кучета, административно регистрирани в
Електронен регистър за домашни кучета. За нуждите на кампанията и в
подкрепа на идеята, 7 /седем/ ветеринарно лечебни заведения в Пловдив се
обединяват и предлагат преференциални цени за манипулацията. По време на
кампанията са кастрирани 12 домашни кучета.
В изпълнение на т.2.1. от Плана за действие към Програмата, във
връзка с отбелязването на Световния ден за защита на животните – 4-ти
октомври са проведени тематични мероприятия, организирани от Дирекция
„Екология и управление на отпадъците”, със съдействието на ОП
„Зооветеринарен комплекс” и с активното участие на над 80 ученика от 5-ти,
6-ти и 7-ми клас при СОУ „Св.Св. Патриарх Евтимий”, и клуб по „Екология”
към същото училище.Учениците представят презентации на теми „Защитени
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видове животни и птици”, „Защита и хуманно отношение към животните”, „Да
дадем име на приюта”, „Какво може да направи всеки, за да защити животно”.
Снимка № 5

Снимка № 6

По т.2.14 от Плана за действие към Програмата през месец май 2013 г.
екип от фондация „Четири лапи” обследва територията на Пловдив и извърши
преброяване и преценка на популацията на безстопанствените кучета и котки.
Резултатите от обследването показаха, че общият брой на
безстопанствените животни на територията на гр. Пловдив за периода 2009 2013г. като цяло е нараснал – от общо 8 309 броя безстопанствени животни
през 2009 г., на 10 591 безстопанствени животни през 2013 г.
Графика № 4

Брой безстопанствени кучета и котки в
Пловдив - м.май 2013 г.

324

Кучета
Котки
10267
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4.2.7. Седма година – 2014 г.
В началото на календарната 2014 г., с цел оптимизиране и подобряване
качеството на работата на персонала, в ОП ,,Зооветеринарен комплекс“ са
извършени някои промени. Премахнато е 24-часовото дежурство като
дейностите свързани с денонощната охрана са поети от ОП ,,Общинска
охрана“. Персонала на ОП ,,ЗВК“ поема грижите за животните, настанени в
приюта както през работно време, така и в почивните и празнични дни.
Приюта работи с граждани във всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа и в
събота от 9:00 до 15:00 часа, през което време дежурен ветеринарен лекар е на
разположение на желаещите да осиновят куче.
В изпълнение на т.1.1. от Плана за действие към Програмата,
продължава изграждането на мрежа от специализирани площадки за свободно
разхождане на домашни кучета. Изградени и обособени са 3 нови площадки –
2 на територията на район Централен и 1 на територията на район Южен.
Продължава активната работа по административна регистрация на
домашни кучета по административни райони, както и събирането на „такса за
притежаване на домашно куче”.
Годишната такса за притежаване на домашно куче, определена от
Общински съвет – Пловдив е намалена и за 2014 г. е в размер на 30.00 лв.
На 11-ти юни 2014 г., общинският приют е посетен от група ученици от
ПМГ „Васил Левски” - гр.Смолян и чуждестранните им партньори по проект
„Развитие на емпатия към животните” по секторна програма Коменски – деца
от Германия, Турция, Литва, Великобритания и Полша. Приютът на Община
Пловдив е избран като подходящ за целите на ученическия проект – обект, в
който децата да срещнат позитивното отношение към животните,
същевременно с това да добият увереност в благородството и значимостта на
работата си, да се убедят в подкрепата на институциите.
Снимка № 7

5.

Снимка № 8

АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСЕГА ПРИЕТИТЕ МЕРКИ
ПО ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА
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БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОТ 2008 г. ДО МОМЕНТА, СЪГЛАСНО
ПРЕДВИДЕНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА.
5.1. КРИТЕРИИ, ПРИЕТИ С ПРОГРАМАТА
В Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, са
заложени следните критерии за оценка успеваемостта на работата по
изпълнение на Програмата :
5.1.1. БРОЙ ОБРАБОТЕНИ КУЧЕТА.
Таблица № 2

година

ЦЕНТРАЛЕН ИЗТОЧЕН ЗАПАДЕН СЕВЕРЕН ЮЖЕН ТРАКИЯ общо:

от
05.2008

34

54

34

89

98

37

346

2009

47

86

58

83

84

61

419

2010

46

100

67

117

97

74

501

2011

49

69

42

111

77

63

411

2012

36

74

37

144

58

73

422

2013

31

34

88

62

59

369

до
м.ІХ.2014
г. вкл.

19

60

26

59

35

22

221

общо:

262

538

298

691

511

382

2689

95

Общият брой на обработените и върнати по местата на залавянето им
безстопанствени кучета за периода от м.май 2008 г. до края на м.септември 2014
г. е 2689 кучета.
Най-голям е броят на обработените животни в район Северен - 691,
следван от район Източен с 538 кучета. В район Южен са обработени 511
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кучета, в район Тракия – 389 и район Западен – 298. Най-малък брой кучета са
обработени и върнати на територията на район Централен – 262.
Съпоставяйки пола на животните обработвани от 2008 г. до момента, се
наблюдава общото правило броят на обработените мъжки кучета да е по-голям
от броя на обработените женски кучета.
За нуждите на Програмата и постигане нейните цели е необходимо да се
обработват с предимство женските безстопанствени кучета.
За успеваемост на програмата по този критерий може да се говори при
наблюдаване намаляване броя на обработваните безстопанствени кучета през
годините, в случай, че интензивността и качеството на работа на
специализираното звено не са променени и отслабени.
5.1.2. БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ДОМАШНИ КУЧЕТА.
В резултат на популяризиране работата по Програмата и въвеждайки
Електронния административен регистър, се отчита категорично повишаване в
броя на регистрациите в първите 4 години (2009-2012 г.), когато масово
собствениците на домашни кучета декларират в общината притежаваните от
тях животни. Рязък спад в броя декларирани/регистрирани домашни кучета се
наблюдава през 2013 г., когато годишната такса по Закона за местните данъци
и такси е увеличена 2,5 пъти – от 20 лв. става 50 лв. Нисък брой
новорегистрирани домашни кучета се наблюдава и през 2014 г., въпреки, че
таксата отново е променена – намалена от 50 лв. на 30 лв.
Графика № 5
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Една от причините за това намаляване в броя на новорегистрираните
домашни кучета е увеличение на броя закрити картотеки на кучета – животните
се пререгистрират в общини, приели по-нисък размер на такса за притежаване
на куче, или на собственици, които попадат в категориите освободени от
заплащане на такса :
- През 2009 г. – закрити 9 картона
- През 2010 г. – закрити 45 картона
- През 2011 г. – закрити 61 картона
- През 2012 г. – закрити 74 картона
- През 2013 г. – закрити 498 картона
- През 2014 г. (до 31-ви октомври) – закрити 300 картона
Административната регистрация на домашните кучета и работата с
Електронния регистър към момента е една от най-успешно прилаганите мерки в
Пловдив при изпълнение на Програмата, по отношение контрол върху
регистрацията, прогнозни очаквания и анализ на данните.
5.1.3. БРОЙ КАСТРИРАНИ ДОМАШНИ КУЧЕТА.
Информацията по този критерий е от 2009 г., когато започва да
функционира електронния регистър.
Данните показват значително увеличение на броя кастрирани домашни
кучета отнесен към общия брой новорегистрирани кучета – процент
кастрирани кучета.
През 2010 г. (от 1016 новорегистрирани – 104 броя са кастрирани, което е
над 10 % от новите регистрации) в сравнение с 2009 г. (от 398
новорегистрирани - 33 броя са кастрирани, което е 8,2 % от новите регистрации
за годината). През следващата 2011 г. от 952 новорегистрирани кучета – 113 са
кастрирани, което е 11 % от новите регистрации. От новорегистрираните 1258
домашни кучета през 2012 г. – 196 са кастрирани, което е 15,5 %.
През 2013 г. от 652 новорегистрирани – 97 са кастрираните кучета, което
е 14,8 %. За периода от началото на календарната 2014 г. до края на м.октомври
същата година, броят на новорегистрираните кучета е 485, от тях 75 са
кастрирани, което е 15,4 %.
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Графика № 6

5.1.4. БРОЙ ОДОМАШНЕНИ КУЧЕТА.
Таблица № 3

БРОЙ ОДОМАШНЕНИ КУЧЕТА ОТ ГРАЖДАНИ
ГОДИНА
2008 г
2009 г
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
до 30.09.2014 г
общо:

БРОЙ ОДОМАШНЕНИ КУЧЕТА
135
54
10
101
111
83
494

По този критерий, през годините цифрите намаляват – 135, 54 и 10,
съответно за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Като причината за това е, че
одомашнителната дейност е допустимо да се извършва само в обекти със
статут на приюти, където животните са настанени за дълъг период и могат да
бъдат огледани от евентуални нови собственици, а обектът за обработка на
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безстопанствени кучета на Община Пловдив не е със статут на приют от
м.август 2009 г.
Животните, отчетени като одомашнени през 2010 г. и 2011 г. са кучета,
обработени и върнати по местата на тяхното залавяне, за които се е явило лице
уведомило администрацията, че ще отглежда животното в домашни условия и
пожелало да получи ветеринарномедицинския паспорт на кучето. След
получаване на Удостоверението за регистрация на приют от 09.04.2012 г.
одомашнителната дейност се подновява като за 2012 г. са 101, а през 2013 г. 111. През 2014 г., само до края на м.септември са одомашнени – 83 кучета.

5.1.5. БРОЙ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА.
Първото официално преброяване на безстопанствените кучета е
извършено през м.октомври 2009 г.
По силата на споразумение за сътрудничество между Община Пловдив
и Фондация „Четири лапи” подписано през м.септември 2009 г., в периода 1216 октомври 2009 г. екип на фондацията извършва преброяване и преценка на
популацията на безстопанствените животни в Пловдив.
По изработената от „Четири лапи” методика за преброяване, е
установен броя на безстопанствените животни и в градовете София и Видин,
като резултатите за столицата са потвърдени от БАН.
Основните предимства на методиката на фондация „Четири лапи” са:
- лесна за приложение – не изисква сложни калкулации, може да бъде
приложена и от неспециалисти;
- не изисква голям финансов и човешки ресурс;
- надеждност на резултатите, със сравнително ниска допустима
статистическа грешка.
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Графика № 7

Брой на безстопанствените кучета и котки в
Пловдив, отчетено по методиката на Фондация
,,Четири лапи" - м.октомври 2009 г.
3975
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213323

52
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233

309
17

0

Бездомни кучета

Бездомни котки

Най-голям е отчетения брой безстопанствени кучета на територията на
райони Южен и Източен, със съответно 233 и 213 изброени кучета. Следва
район Северен със 120 улични кучета. Почти еднакъв е броя на
безстопанствените кучета отчетени в районите Западен - 52 и Централен - 51.
Най-малък е броя на безстопанствените кучета в район Тракия – 17.
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Графика № 8

Брой на безстопанствените кучета и котки в
Пловдив, отчетено по методиката на Фондация
,,Четири лапи" - м.май 2013 г.
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Прави впечатление, че общия брой на безстопанствените кучета е
намалял от 2009 до 2013 г. с изключение на район Тракия.
Основна роля в намаляването на броя безстопанствените кучета играе
кастрацията на всяко новопоявило се на улицата куче.
Изпълнението на Програмата за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета по направлението „работа по метода КАСТРИРАЙ и
ВЪРНИ” дава своя видим резултат през годините.
5.1.6. БРОЙ НА СИГНАЛИТЕ, ПОДАВАНИ ОТ ГРАЖДАНИ И
ФИРМИ ЗА НАЛИЧИЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ
КУЧЕТА.
В ОП „Зооветеринарен комплекс” се води дневник за сигналите,
получени от граждани и юридически лица за наличие на безстопанствени
кучета. Получените сигнали се обработват с приоритет от екипите за улов.
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Таблица № 4

БРОЙ СИГНАЛИ ПОЛУЧЕНИ И ВПИСАНИ В ДНЕВНИКА НА ОП,ЗВК“ ОТ
ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА
ГОДИНА

БРОЙ СИГНАЛИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

2008 г
2009 г
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
до 30.09.2014 г

252
431
427
447
683
505
442
3187

общо:

От 2008 г. до м.септември 2014 г. в дневника за сигнали при ОП „ЗВК”
са вписани и обработени общо 3187 сигнала за безстопанствени кучета,
получени на обявения „зелен телефон” 032/966-184.
5.1.7. БРОЙ/ЛИПСА НА ИНЦИДЕНТИ С ХОРА И ЖИВОТНИ,
ПОСТРАДАЛИ ОТ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ НА
БЕЗСТОПАНСТВЕНО ИЛИ ДОМАШНО КУЧЕ.
Сравнително малко на брой са писмените сигнали за пострадали хора и
животни в следствие агресивно поведение на домашни и/или безстопанствени
кучета, регистрирани в Община Пловдив за обследвания период :
2009 г. – един случай на нападната и ухапана от безстопанствено куче
жена в район Източен;
2010 г. – сигнал от второ РПУ – Пловдив за агресивни безстопанствени
кучета в район Централен;
2011 г. – получени са три идентични сигнала за агресивно
безстопанствено куче в района на ул.”Хъшовска” - р-н Централен и един
сигнал от район Северен, бул.”България” 22.
2012 г. – получени са общо 14 сигнала за инциденти с хора и животни,
свързани с агресивно поведение на безстопанствено или домашно куче 1 за агресивно поведение на безстопанствено куче – на територията на
район Централен; 2 за агресивно поведение на домашно куче – на
територията на район Централен; 11 за агресивно поведение на
безстопанствено или домашно куче – на територията на район Северен.
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2013 г. – получени са общо 10 сигнала за инциденти с хора и животни,
предизвикани от агресивно поведение на безстопанствени и домашни
кучета – 7 за територията на район Тракия и 3 за територията на район
Северен.
5.2. АНАЛИЗ НА МЕРКИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМАТА 2011-2014 г.
При актуализацията на Програмата по чл.40, ал.1, която е направена през 2011
г., мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета са
редуцирани като са групирани в две основни направления – „Регистрация на
домашните кучета и контрол над собствениците с цел блокиране притока
от дома към улицата” и „Масова кастрация, ваксиниране,
обезпаразитяване, маркиране, паспортизация и връщане на животните по
местата на залавянето им или настаняването им в приюти”.
5.2.1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА И КОНТРОЛ
НАД СОБСТВЕНИЦИТЕ С ЦЕЛ БЛОКИРАНЕ ПРИТОКА ОТ
ДОМА КЪМ УЛИЦАТА.
По изпълнението на тази мярка в Плана за действие към Програмата от
2011 г. са предвидени 8 мероприятия. Всяко едно от тях е изпълнено :
- По т.1.1. от Плана към Програмата – към настоящия момент общия брой
на обособените площадки за кучета в Пловдив вече е 23. При анализа на
програмата от 2008 г., броят на площадките е бил общо 7. Изграждането
на мрежа от подобни площадки, осигурява добри условия за свободното
разхождане на домашните кучета, без с това да се нарушава
спокойствието и комфорта на останалите граждани. Част от местата са
изградени със средства от съответните районни администрации, други са
от дарители, а има и такива, които са по спечелени проекти – външно
финансиране. Списък на местата за свободно разхождане на домашните
кучета е обявен на електронната страница на общината.
- По т.1.2. от Плана към Програмата – разширена е функционалността на
електронния регистър за домашни кучета. В следствие на това се
подобри и значително се намали времето за обслужване на граждани –
собственици на домашни кучета при тяхната административна
регистрация.
- По т.1.3. от Плана към Програмата – разработен и приложен за работа бе
нов модул към системата за административната регистрация на кучетата
– „ВЕТЕРИНАРЕН МОДУЛ”, въвеждането на информация в който
позволява на общината и ОДБХ-Пловдив своевременно да получават
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информация за ветеринарната регистрация,
ветеринарните лекари, които работят със системата.

осъществена

от

По т.1.4. от Плана към Програмата – на основание промяна в Закона за
защита на животните и въвеждане на ново изискване към местната власт
в чл.40, ал.5 (нов), бе изготвена и приета от Общински съвет – Пловдив
„Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, и
регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията
на Община Пловдив”.
- По т.1.5. от Плана към Програмата – в резултат от работата с
Електронния регистър и обогатената през годините база с данни за
домашните кучета и техните собственици, в т.ч. и по отношение
коректността при спазване разпоредбите на ЗМДТ и местни нормативи,
може да се проконтролира спазването на въведените правила и срокове, а
така също и да се отчетат наложените санкции по административни
райони. За периода 2012-2014 г., генерираната справка от електронния
регистър показва значително увеличение именно на санкциите наложени
по административни райони въз основа на въведените данни в регистъра.
Това са санкции основно за неспазване сроковете за деклариране
промяна на обявени вече обстоятелства и за неплатени годишни такси за
притежаване на куче:
За 2012 г. – наложени 30 санкции
За 2013 г. – наложени 479 санкции
За 2014 г. (до 31-ви октомври) – наложени 505 санкции.
Санкциите, наложени от другите общински звена, ангажирани с контрол
по местните нормативи са както следва :
За 2012 г. - Служителите от Пловдивски общински
инспекторат са съставили : 71 АУАН; 39 глоби по квитанция;
53 констативни протокола; 137 предписания; 15 глоби по
фиш. Служителите на ОП «Общинска охрана» са съставили
16 АУАН и 23 констативни протокола на собственици,
незаплатили «такса за притежаване на куче» и за други
нарушения на общинската наредба регламентираща
притежаване и отглеждане на кучета.
За 2013 г. - Служителите от Пловдивски общински
инспекторат са съставили : 30 АУАН; 20 констативни
протокола; 57 предписания. Служителите на ОП «Общинска
охрана» са съставили 16 АУАН и 23 констативни протокола
на собственици, незаплатили «такса за притежаване на куче»
и за други нарушения на общинската наредба
регламентираща притежаване и отглеждане на кучета.
-

-

По т. 1.8 и 1.6. от Плана към Програмата – организирани и проведени са
кампании по подпомагане идентификацията чрез чипиране на домашни
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кучета, подпомагане кастрацията на домашни кучета. Различното и
положителното в периода 2011-2014 г. в сравнение с периода 2008-2010
г., е че тези дейности се осъществяват с все по-активното и ангажирано
участие на практикуващите ветеринарни лекари от Пловдив.
- По т. 1.7. от Плана към Програмата – тук следва да се споменат
отпечатването и разпространението на брошури с полезна за
собствениците на домашни кучета информация; изработката на
тематични винили; отбелязване на 4-ти октомври – ден за защита на
животните и пр.
5.2.2.
МАСОВА
КАСТРАЦИЯ,
ВАКСИНИРАНЕ,
ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ, МАРКИРАНЕ, ПАСПОРТИЗАЦИЯ И
ВРЪЩАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ПО МЕСТАТА НА ЗАЛАВЯНЕТО
ИМ ИЛИ НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В ПРИЮТИ.
По изпълнението на тази мярка в Плана за действие към Програмата от
2011 г. са предвидени 15 мероприятия. Тяхното изпълнение до момента е
частично осъществено.
- По т. 2.1. от Плана към Програмата - Реорганизирана е дейността на
специализираното звено по улов и обработка на безстопанствени кучета.
Закупено е ново оборудване, консумативи, инструменти, две
специализирани транспортни средства, проведена е реконструкция на
помещенията и клетките с цел осигуряване на по-добри условия за
настаняваните животни и персонала, работещ с тях.
- По т. 2.2. от Плана към Програмата - Създаден е Електронен регистър за
постъпващите и обработени в ОП „ЗВК” безстопанствени животни.
Иновативната
разработка
представлява
готова
картотека
на
безстопанствените животни, настанявани в приюта – нормативно
изискване по реда на чл.126 от Наредба № 41 от 10.12.2008 г. Необходимо
е своевременно да се въвежда информацията за всяко от постъпващите в
приюта животни, така че тя да съответства на информацията попълнена в
хартиените дневници и регистри. По този начин могат да се използват
всички функционалности на системата – бързи и коректни справки
(индивидуални за даден картон или обобщени, в т.ч. таблици и графики),
необходими за представяне пред различни институции.
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Снимка № 9

- По т. 2.3. от Плана към Програмата – Закупени са микрочипове, с които се
маркират одомашнените кучета от граждани.
- По т. 2.4. от Плана към Програмата –
Актуализирани са:
,,Правилник за вътрешния трудов ред в ОП,,ЗВК‘‘
,,Правилник за вътрешния ред в приюта“
,,Правилник за служителите полагащи дежурства в приюта“
Разработени са:
,,Инструкция за хуманно отношение по време на улов“
,,Инструкция за хуманно отношение по време на разтоварване“
,,Програма за намиране на нови собственици“
,,Процедура за идентификация на малки кучета в приюта“
,,Процедура за ред и контрол на инфекции“
,,План за спешни действия при влошаване здравословното състояне на
животните и инциденти при транспортирането“
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,,Инструкция за приход и разход на ВМП“
,,План за дезинфекция на амбулаторията“
,,Процедура за дезинфекция на клетки“
,,Инструкция за дезинфекция на превозните средства“
,,Правила в случай на нараняване по време на работа“
,,Правила за работа с наркотични вещества“
,,Правила за работа с опасни отпадъци“
- По т. 2.5. от Плана към Програмата – Осигурен е терен за изграждане на
приют, намиращ се на Ягодовско шосе
- По т. 2.6. от Плана към Програмата – не е изпълнено
- По т. 2.7. от Плана към Програмата – не е изпълнено
- По т. 2.8. от Плана към Програмата – не е изпълнено – регистрираните в
гр.Пловдив НПО нямат необходимия финансов ресурс за извършването на
кампании от подобен мащаб.
- По т. 2.9. от Плана към Програмата – проведени са три одомашнителни
кампании съвместно с киноложки сдружения.
- По т. 2.10. от Плана към Програмата – периодично в национални и местни
медии и преса се провеждат просветно-информационни кампании относно
дейността на ОП,,ЗВК“.
- По т. 2.11. от Плана към Програмата – не е изпълнено
- По т. 2.12. от Плана към Програмата - има налични отпечатани рекламни
брошури и винили, които се раздават на гражданите посещаващи
ОП,,ЗВК‘‘ и районните отдели ,,Екология“
- По т. 2.13. от Плана към Програмата - На 11-ти юни 2014 г., общинският
приют е посетен от група ученици от ПМГ „Васил Левски” - гр.Смолян и
чуждестранните им партньори по проект „Развитие на емпатия към
животните” по секторна програма Коменски – деца от Германия, Турция,
Литва, Великобритания и Полша.
- По т. 2.14. от Плана към Програмата - след проведеното през 2009 г.
първо за Пловдив преброяване, общината не успява да осигури ежегодно
извършване на такава преценка на популацията на безстопанствените
кучета. Въпреки това, осъщественото през м.май преброяване дава
достатъчно красноречива информация за състоянието на уличната
популация кучета и котки в Пловдив, а доклада на екипа на Фондация
„Четири лапи” съдържа и прецизен анализ на причините довели до
промяната в отчетените цифри.
- По т. 2.15. от Плана към Програмата - разработена е методика за тестване
на настанените в Зооветеринарен комплекс кучета за агресивност, която
се ползва в случаите на подадени сигнали за проява на агресивно
поведение от страна на безстопанствено куче. Резултатите от проведения
тест се нанасят в протокол.

45

Програма
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Пловдив

6.

МЕРКИ
ЗА
ОВЛАДЯВАНЕ
ПОПУЛАЦИЯТА
НА
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО
МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ.

Настоящата програма ще се осъществява чрез реализиране на дейности и
мероприятия, които отново ще бъдат разпределени в две основни направления :

6.1.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА И КОНТРОЛ
НАД СОБСТВЕНИЦИТЕ С ЦЕЛ БЛОКИРАНЕ ПРИТОКА ОТ
ДОМА КЪМ УЛИЦАТА.

Действията по тази мярка целят да се преустанови притока на животни от
дома към улицата. Масовата и навременна регистрация на животните дава
информация за собственика на всяко животно и успешно се контролира
отношението на собственика към домашния любимец.
За да се преодолее безотговорното отношение на собствениците към
отглежданите от тях домашни кучета е необходимо да се разгърне широка
информационно-образователна кампания, подкрепена от всички заинтересовани
страни и институции имащи отношение по специализираното законодателство.
Необходимо е да се създадат условия за собствениците на домашни
кучета при извеждането и разхождането на животните извън дома - да се
изгради мрежа от обособени и добре оборудвани места за свободно разхождане
на домашни кучета на територията на всички административни райони.
Необходимо е обаче да се поддържа и възстановява добрия вид на всяко едно
от създадените вече специални места за кучета, за да продължат собствениците
и любимците им да се ползват от тях, а не тези терени да се превръщат в кални
и неизползваеми площи.
Необходимо е да се преустанови нерегламентираното целèно от
собствениците размножаване на кучета и нерегламентираната търговия с
животни.
Необходимо е да се популяризират ползите от кастрацията на домашните
кучета, както по биологични причини, така и предвид регламентираното в
законодателството ограничаване на ненужното размножаване.
Необходимо е да се създаде и строга система на национално ниво за
контрол върху изискванията при отглеждане на домашните кучета. Има
регламентирани нормативи и ниски възможности за осъществяване на контрол
върху изпълнението им.
Контролът
върху
домашните
кучета
е
необходим
и
за
преодоляване/предотвратяване и на друг сериозен проблем – кучето и
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скитащото, и домашното, е основен приносител на редица заразни и често с
летален край болести и инфекции.
Поощрени от условията, които общинската администрация
ще
предостави за домашните кучета, собствениците им сами ще започнат да
полагат повече грижи за своя любимец, ще се интересуват повече за болестите
и заразите, които пренасят кучетата и как да се предпазват от тях, ще имат
стимул да се запознаят с нормативните изисквания към тях като собственици
на домашни кучета, ще се съобразяват с тези изисквания и ще ги спазват, като
по този начин ще бъдат и по-добре информирани, ще научат за ползата от
кастрацията (за здравния статус на животното и за отпадане ангажимента от
заплащане на “такса за притежаване на куче”) и пр.
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. Твърде често нежеланите
животни са потенциални скитащи по улиците такива.
Разполагайки с регистър с достатъчна база данни, осъществяването на
контрол по спазване изискванията на ЗЗЖ спрямо собствениците на кучета, ще
бъде значително завишен и по-ефективен.

6.2.

МАСОВА
КАСТРАЦИЯ,
ВАКСИНИРАНЕ,
ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ, МАРКИРАНЕ, ПАСПОРТИЗАЦИЯ И
ВРЪЩАНЕ
НА
ЖИВОТНИТЕ
ПО
МЕСТАТА
НА
ЗАЛАВЯНЕТО ИМ ИЛИ НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В ПРИЮТИ.

Дейностите по тази мярка целят да се осъществи бърза, масова,
повсеместна кастрация на безстопанствените животни, връщането им по
местата на местообитанието им (до 31.12.2015 г. – краен срок регламентиран в §
17 от ПЗР към ЗЗЖ), с цел да се минимизира до крайност броя на животните по
улиците с възможности за размножаване. В края на 2015 г. трябва да започне
поетапното изтегляне на кастрираните кучета от улиците и настаняването им в
приюти, а веднага след това – одомашняване на тези животни.
Няма основания да се счита, че срокът регламентиран в § 17 от ПЗР към
ЗЗЖ ще бъде отново променен и отложен във времето, затова, предвид
действащите към момента разпоредби, е абсолютно наложително да се
предприемат действия по увеличаване капацитета на приюта на общината,
поощряване на други лица да изграждат приюти (съгласно чл.41, ал.5 от ЗЗЖ) и
усилена работа на територията на всички общини в страната по улов и
обработка на безстопанствените кучета.

47

Програма
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Пловдив

Необходимо е да се работи усилено в посока изпълнение на „Програма за
намиране на собственици на безстопанствените кучета, настанени в приют”,
настаняването им в приемни домове, одомашнителни програми.
Основното при изпълнение на тази мярка е да се спазва и контролира
стриктно регламентирания в ЗЗЖ начин на залавяне и последваща обработка
на кучетата, без оглед на това какъв е статута на структурите, които се
занимават с това – общински или частни.
Условно работата с животните може да се разпредели на два периода
- до 31.12.2015 г. – улов и обработка на животните по метода наречен
накратко „КАСТРИРАЙ И ВЪРНИ”;
- от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. и при необходимост след този период –
улов, обработка, настаняване в приют и включване в програма за
намиране на собственик.
В случай, че на територията на Община Пловдив бъдат изградени частни
приюти или общински приюти бъдат отдадени за стопанисване на организации
за защита на животните, общинската администрация следва да организира
своята дейност по начин, който да позволява осъществяването на контрола по
чл.59, ал.3, т.3 от ЗЗЖ – контрол „за спазване изискванията за защита на
животните в приютите на територията на съответната община”.
Както е отбелязано и в Програмата от 2011 г., и към момента в
националната нормативна база няма много точно описание и регламент за
възможните случаи на излизане на кучета от приюта, в който са настанени.
Описание на тези реални случаи, ще се направи на местно ниво, в настоящата
програма :
За кучета с данни, че имат собственик (наличие на идентификационен
медальон; микрочип; нашийник с данни за собственика и пр.),
ръководителят на специализираното звено предприема незабавни мерки
по издирване и уведомяване на собственика за местонахождението на
кучето, а именно: При наличие на медальон с идентификационен номер,
издаден от районна администрация, и/или поставен микрочип, се
проверява в базата данни на електронния регистър на домашни кучета
или се свързва със съответната районна администрация, издала
медальона и снема данни за собственика. До два работни дни от
постъпване на куче с данни за собственост, директорът на ОП „ЗВК”
изпраща писмено уведомление до собственика на кучето, с обратна
разписка. За да получи обратно своя домашен любимец, собственикът е
длъжен да се яви на място в ОП „ЗВК” в 3-дневен срок от получаване
на уведомлението, където представя ветеринарномедицинския паспорт
на кучето и заплаща разходите по престоя на животното (по Наредба за
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определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Пловдив). Ако в 3-дневен срок от датата на
получаването на писменото уведомление, собственикът на кучето не се
яви да го вземе или не бъде открит, кучето се кастрира и предоставя на
нов собственик по реда на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ или се настанява в приют,
или се връща в района на залавянето му.
За кучета с данни за домашни компаньони, но без налична информация
за собственика (породисти или с нашийник различен от тези, които
поставя общината), ръководителят в срок до 2 работни дни от
настаняване на кучето в ОП „ЗВК”, изпраща чрез пресслужбата на
общината информация до медиите с пълната налична информация за
кучето (порода, цвят, отличителни белези, място и дата на залавяне и
пр.). От датата на изпращане на тази информация от общината, започва
да тече 3-дневният срок за уведомяване на евентуалният собственик. В
случай, че след изтичане на този срок, не се е явил доказан собственик
на обявеното куче, то същото се кастрира и предоставяне на нов
собственик по реда на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ, или се настанява в приют,
или се връща в района на залавянето му.
Заловените или предадени кучета, с данни за проявена агресивност се
настаняват за отглеждане в приюта и се предлагат за одомашняване
само на граждани, които подробно се запознават с характера и нравите
на кучето.
Доказано агресивните кучета, подлежат на евтаназия, съгласно чл.51 от
ЗЗЖ.
Кастрираните кучета престояват до 3 дни в комплекса – период на
възстановяване след манипулацията. След това обработените кучета се
връщат по местата, от които са взети под контрола и грижите на
общината и съответната районна администрация. След изграждане на
приют животните ще се настаняват там за отглеждане и за включване в
програми за намиране на собственици.
Успешно мероприятие при постигане на тази мярка е въведения
електронен регистър на безстопанствените кучета, постъпващи в общинския
комплекс. В него се документира/въвежда необходимата информация по
извършените манипулации с безстопанствените животни от техния улов до
последващите през годините обезпаразитявания и реваксинации. Дава се
възможност за добра оперативност и нагледност; за обобщаване на данни; за
изготвяне на различни по характер и период справки. Регистъра
представлява готова картотека на безстопанствените животни, настанявани в
приюта – нормативно изискване по реда на чл.126 от Наредба № 41 от
10.12.2008 г. за Изисквания към обекти, в които се отглеждат, развъждат
и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти
за животни”.
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Крайно необходимо е изграждането на приют за безстопанствени
животни. До момента няма изграден такъв с достатъчно голям капацитет,
който да може в законоустановения срок (31.12.2015 г.) да поеме всички
кучета от улиците на гр.Пловдив. Съществуването и функционирането на
регистриран приют за безстопанствени животни ще спомогне за
разгръщането на широкомащабни одомашнителни кампании; осиновяването
на животни извън страната; НЕвръщането на животни с агресивни прояви на
улицата; прибиране в приюти на животни, заловени в дворове на детски ясли
и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца,
автомагистрали и летища.

7.

ИНСТИТУЦИИ, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ
И ЗАДАЧИТЕ ПО ПРОГРАМАТА И КОНКРЕТНИТЕ ИМ РОЛИ ЗА
ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА.
ПО МЯРКА ПЪРВА :
7.1.1. ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ

Създаване на централна база данни и ясни правила за достъп и работа в
системата; разработване на Национална програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета, синхронизиране на разпоредбите в националното
законодателство (например ЗМДТ и ЗВМД), обучителни програми за
собствениците на домашни кучета и специализирани курсове за собствениците
на агресивни породи кучета; забрана за отглеждане на определени породи
кучета; санкциониране от органите на държавната власт на собственици на
домашни кучета за нерагламентирано размножаване, търговия, боеве с животни,
нехуманно отношение към животните; създаване на Зоополиция, санкциониране
на практикуващи ветеринарни лекари, неспазващи законоворегламентираната
регистрация, маркировка и отчетност пред община и ОДБХ; въвеждане в
учебната програма на децата в предучилищна възраст и в основното училище на
задължителни часове по основни грижи за домашните животнит; въвеждане на
единна методика за тестване на кучета за агресивност; постоянни национални
информационни кампании.
7.1.2. МЕСТНА ВЛАСТ
Административно регистриране на домашните кучета; събиране на
местната такса за притежаване на домашно куче; осигуряване на сигурен
механизъм за разходване на средствата, събрани от „такса за притежаване на
куче” само и единствено за мероприятия, свързани с намаляване броя на
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безстопанствените кучета, т.е. за дейностите заложени в настоящата програма;
изграждане и поддържане на места за свободно разхождане на домашни кучета;
контрол върху собствениците на домашни кучета, извън местата на
отглеждането им;
7.1.3. ПРАКТИКУВАЩИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ
Стриктно спазване изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и подзаконовите
нормативни актове за ветеринарна регистрация, маркиране/идентификация на
домашните кучета и отчетност пред община и ОДБХ; разясняване ползите от
идентификацията, кастрацията и обезпаразитяването на домашните кучета;
кастрация на преференциални цени, активно участие и подпомагане на
кампаниите организирани от местната власт.

7.1.4. ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ И ДРУГИ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Разяснителни и информационни кампании; обучителни програми в
училища; обучение на собственици на домашни кучета; съдействие при
осигуряване на дарения – медикаменти за кастрация, обезпаразитяване,
идентификация на домашни кучета; съдействие на централната и местна власти.
ПО МЯРКА ВТОРА :
7.2.1. ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ
Възможност за вписване на бездомните кучета в единна база дании;
финансово съдействие на общините при изпълнение на програмите по чл.40 от
ЗЗЖ, регламентирано в самия закон; адекватен контрол при изпълнението на
програмите; изграждане на държавни приюти на регионален принцип;
въвеждане на данъчни облекчения и други стимули при финансиране на
мерките в общинските програми и други дейности с безстопанствените
животни; въвеждане в учебната програма на децата в предучилищна възраст и в
основното училище на задължителни часове по хуманно отношение към
животните; постоянни национални информационни кампании.
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7.2.2. МЕСТНА ВЛАСТ
Изготвяне на безсрочни програми по чл.40 от ЗЗЖ, тяхната реализация и
актуализация; създаване на специализирани общински звена по улов и
обработка на безстопанствени кучета; ограничаване до минимум на условията
на средата, благоприятстващи увеличението и/или поддържането на висока
популация на безстопанствени животни; изграждане на кастрационни центрове
и/или приюти; регистрация, паспортизация и идентификация на
безстопанствените кучета; работа по намиране на реални собственици на
безстопанствени животни – одомашнителни кампании, контрол по чл.59, ал.3, т.
3 от ЗЗЖ.

7.2.3.ПРАКТИКУВАЩИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ
Предоставяне на професионален опит; минимални цени за кастрация на
безстопанствени животни; съдействие на местната власт при осъществяване на
програмите по чл.40 от ЗЗЖ.

7.2.4. ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ И ДРУГИ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Предоставяне на опит; предоставяне на мобилни клиники и реализиране
на кастрационни акции и акции по обезпаразитяване на безстопанствени
кучета в проблемни квартали; съдействие при подготвянето и задължително
при реализирането на програмите по чл.40 от ЗЗЖ; съдействие при
осъществяване на контрол от страна на държавните органи и на местната
власт; съдействие на общините при намиране източници на финансиране;
реализиране на информационни и образователни кампании; съдействие на
общините и реализиране на одомашнителни кампании.
Активен партньор на отговорните институции в дейността им по
изпълнение на мерките и задачите по Програмата следва да бъдат
НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ :
активно популяризиране на мерките, заложени в “Програмата за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Пловдив”;
осигуряване на трибуна на специалисти в различни области
(епидемиолози; кинолози; ветеринарни специалисти), които да
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поднасят на широката общественост полезна информация по
различните проблеми;
популяризиране на местната нормативна уредба, регламентираща
реда и начина за отглеждане на домашни животни;
коректно отразяване на резултатите по изпълнение на Програмата;
активно съдействие/участие в системата за намиране на нови
собственици на кучета, постъпващи в приюта на Зооветеринарен
комплекс – одомашняване на кучета.
активно съдействие и масово осведомяване на населението за
изгубени кучета, настанени в приюта, с цел издирване на реалния
собственик.
Най-деен и незаменим участник в изпълнението на програмата трябва да
са ГРАЖДАНИТЕ НА ПЛОВДИВ:
Собственици на домашни кучета – отношение и грижи за домашния
любимец, съгласно изискванията на Закона за защита на животните;
задължителна ветеринарна и административна регистрация на
кучета; коректно заплащане на “такса за притежаване на куче”,
освен за категориите кучета освободени по закон от заплащането й;
отглеждане и грижи за домашно куче, опазвайки чистотата на
околната среда, спокойствието на своите съседи, безопасността на
хора и други животни при извеждане на кучето извън дома; да
осигуряват стерилизацията на своите кучета-компаньони, освен ако
в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат
новородените животни или да ги предоставят на нови собственици;
да оказват необходимото съдействие на служителите на ОДБХ при
изпълнение на контролните им функции; да осигуряват достъп на
контролните органи по ЗЗЖ до обектите и за оказване на неотложна
помощ на животно, което е застрашено със смърт или тежко
увреждане на здравето.
Граждани, не притежаващи домашно куче – гражданска
нетърпимост към всеки вид неспазване на установените правила за
отглеждане, разхождане, развъждане на домашни кучета –
сигнализиране за нарушения и съдействие на контролните органи за
удостоверяване на същите; одомашняване на безстопанствени
кучета; поемане отговорност и грижи по кучета при връщането им
на местата, от които са уловени – удостоверяващи това чрез
подписване на декларация за спазване изискванията по чл.49 и чл.50
от ЗЗЖ; при намиране на болно или наранено животно да

53

Програма
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Пловдив

информират ОДБХ, съответното РПУ, Държавната агенция по
горите или приют за животни.
8.

8.1.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА.
КАЧЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ

Качествените промени, които се очакват в следствие на изпълнение на
мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета са:
Освобождаване градската среда от безстопанствени кучета, вследствие на
което ще се повиши безопасността на градската среда и ще намалее
социалното напрежение;
Контролът върху регистрацията на домашни кучета и събираемостта на
“такса за притежаване на куче” ще спомогнат за трайното решаване на
проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към
улицата.

8.2.

КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОДОБРЕНИЯ

Количествените промени, които се очакват в следствие на изпълнение на
мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета са:
Постепенно намаляване популацията на безстопанствените кучета до
изтеглянето им в приют/и;
Постепенно увеличение броя на административно регистрираните кучета
и обхващането им в общинската/националната електронна база данни;
Повишаване постъпленията от “такса за притежаване на куче”;
Постепенно увеличаване броя собствениците на домашни кучета, които
по своя преценка кастрират домашния си любимец;
Увеличаване броя на одомашнените кучета по Програмата за намиране на
нови собственици;
Увеличаване броя на обособените места за свободно разхождане и/или
дресировка на домашни кучета.
8.3.

КРИТЕРИИ ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
Брой обработени кучета;
Брой регистрирани домашни кучета;
Брой кастрирани домашни кучета – процент от общия брой регистрирани
кучета;
Брой одомашнени кучета;
Брой на безстопанствените кучета – ежегодно контролно преброяване;
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Брой на сигналите, жалби и молби, подавани от граждани и фирми за
наличие на безстопанствени кучета, създаващи безпокойство у хората;
Брой/липса на инциденти с хора и животни, пострадали от агресивно
поведение на безстопанствено или домашно куче.
9. НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОГРАМАТА
9.1.

ФИНАНСИРАНЕ
От бюджета на общината;
От събраните средства от “такса за притежаване на куче”;
От непланови приходи от улов на скитащи кучета от територии на
други общини;
От дарения на граждани, фирми и неправителствени организации;
Средства осигурени от Министерски съвет по предложение на
министъра на земеделието и продоволствието и министъра на
финансите - § 7 от ЗЗЖ;
От спечелени проекти по оперативни програми и др.

9.2.

ЧОВЕШКИ РЕСУРС
Наличен състав от служители на Общинско предприятие
„Зооветеринарен комплекс”;
Общински служители и специалисти от районните администрации;
Служители на ОП “Охрана и сигнализация”;
Служители на Пловдивски общински инспекторат;
Членове на организации за защита на животните на територията на
Община Пловдив и др.;
Практикуващи ветеринарни лекари на територията на Община
Пловдив, членове на БВС-Пловдив.

9.3.

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на тази програма е до края на 2017 г., като до
31.12.2015 г. се работи по метода „КАСТРИРАЙ И ВЪРНИ”, а след тази дата
безстопанствените кучета се залавят, обработват, кастрират и настаняват в
приют/и за включване в програми за намиране на собственици
/одомашняване/.
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При необходимост, фактически и/или нормативно обоснована, срокът
на програмата, аналитичната част на програмата и/или планът за действие
към нея следва да се актуализират своевременно.
При промяна в нормативната уредба, касаеща дейностите по
овладяване популацията на безстопанствените кучета, дейността на
общината и нейните структури следва да се подчини и реорганизира
съобразно
регламентираното в националното законодателство, а
настоящата Програма – своевременно актуализирана.

10. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА.
Кметът на общината ще определи със своя заповед поименна работна
група със задължения за осъществяване контрола по изпълнение на „Програма
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Пловдив – 2015 – 2017 г.” и на „Програма за овладяване популацията
на безстопанствените котки на територията на Община Пловдив – 2015-2017
г.”. В състава на работната група може да се включат общински съветници,
общински служители, представители на ОП „ЗВК”, представител на ОДБХ,
представител на БВС-Пловдив. Предвидено е на заседанията на групата да се
канят и представители на : ОП „Дезинфекционна станция”; ОП „Чистота”;
комуналната фирма, поддържаща чистотата на територията на община
Пловдив; организация/организации за защита на животните, заявили писмено
желание да работят съвместно с Община Пловдив по изпълнение на двете
цитирани по-горе програми; „Отряд зоодоброволци”; преподаватели във висши
и среднообразователни училища, и/или работещи с подрастващи в насока
защита на животните и опазване на околната среда.
Препоръчително е да се провеждат периодични заседания на
сформираната работна група за отчитане и анализ на налични резултати;
изпълнени задачи; плануване на нови мероприятия; предложение за бюджета
на Програмата за всяка следваща година и пр.
Само и единствено със съвместните усилия на съсловните организации,
неправителствените организации, медиите, обществеността и общината,
могат да се постигнат трайни успехи при овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Пловдив, да се отговори на
европейските изисквания за безопасна градска среда и хуманно отношение
към животните.
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11. ДЕФИНИЦИИ
11.1. "Кучета-компаньони" са кучета, които се отглеждат в домакинството или
от интерес към животното;
11.2. "Кастрация" е отстраняване на яйчниците и матката на женските
животни и тестисите на мъжките.
11.3. "Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на
популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над
броя им и цели освобождаването на улиците от тях.
11.4. "Приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с
подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни
ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов
собственик.
11.5. "Трето лице" е представител на неправителствена организация за защита
на животните, а в общините, в които няма регистрирана такава организация служител от приюта, който отговаря за защитата и хуманното отношение към
животните.
11.6. “Скитащо животно” е всяко животно компаньон, което или няма дом или
се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под
контрола или под прекия надзор на собственик или гледач.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – 2015 – 2017 Г.

№

1

1.1.

Действия

Изпълните
ли

Срок

Източници за
финансиране и
прогноза за
необходимите
ресурси в лв.

Очакван ефект

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА И КОНТРОЛ НАД
СОБСТВЕНИЦИТЕ С ЦЕЛ БЛОКИРАНЕ ПРИТОКА ОТ ДОМА КЪМ УЛИЦАТА.
Изграждане на мрежа от
обособени
места
за
свободно разхождане на
домашни кучета.

община

Постоянен
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15 000 – 20 000
лв. за една
площадка.
Финансиране
от общински
бюджет/
европейски
фондове/
дарения

Изпълнение на нормативно
изискване към кметовете
на общини 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.
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№

Действия

1.2.

Разширяване
функционалността
на
електронен регистър за
административна
регистрация на домашни
кучета.

1.3.

Организиране на сигурна
система
за
навременно
подаване и получаване на
информация за ветеринарна
регистрация на домашните
кучета

1.4.

Актуализиране на местната
нормативна
уредба,
съгласно
действащото

Източници за
финансиране и
Изпълните
Срок
прогноза за
Очакван ефект
ли
необходимите
ресурси в лв.
община
2015-2016
1200 лв.
Подобряване
г.
обслужването на граждани
– собственици на домашни
кучета
при
административната
регистрация на животните.
Повишаване
събираемостта от таксата
за
притежаване
на
домашно куче.
ОДБХ/Съсл постоянен
Изпълнение на нормативно
овна
изискване
към
организация
ветеринарните лекари за
предоставяне
на
тази
информация.
Събраната
информация би дала ясна
картина за реалния брой
домашни
кучета,
отглеждани на територията
на Община Пловдив.
Общински
При
Навременно адаптиране на
съвет/
нормативна
местната
нормативна
Община/
и
уредба към промените в
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№

Действия
законодателство.

1.5.

Предписания и санкции за
собственици, незаплатили
“такса за притежаване на
куче”
и
нарушаващи
общинските наредби за
притежаване и отглеждане
на куче.

1.6.

Организиране и провеждане
на
съвместни
проекти/
кампании по кастрация,
обезпаразитяване,
маркиране и пр. на домашни
кучета.
Просветно-информационни
кампании

1.7.

Изпълните
ли

Срок

ОДБХ/ НПО фактическа
необходим
ост
Община/рай постоянен
онни
администра
ции/
ОП
”Общинска
охрана”/Пло
вдивски
общински
инспекторат
ОДБХ/Със
Ежегодно
ловна
организаци
я/ община
Медии/
постоянен
ветеринарни
специалисти/
съсловна
организация
60

Източници за
финансиране и
прогноза за
необходимите
ресурси в лв.

Очакван ефект
националното
законодателство.
Повишаване гражданската
активност и отговорност
при
спазване
на
нормативните изисквания
към собствениците на
домашни кучета

Общински
бюджет/дарени
я/по проекти

Стимулиране
собствениците на домашни
кучета
да
ограничат
раждаемостта на своите
животни и създаване на
нежелано потомство.
Популяризиране
действията
по
проблематиката,
предприемани от страна на
местната
власт
и
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№

Действия

Изпълните
ли

Срок

Източници за
финансиране и
прогноза за
необходимите
ресурси в лв.

Очакван ефект
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.

2.

МАСОВА
КАСТРАЦИЯ,
ВАКСИНИРАНЕ,
ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ,
МАРКИРАНЕ,
ПАСПОРТИЗАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ПО МЕСТАТА НА ЗАЛАВЯНЕТО ИМ ИЛИ
НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В ПРИЮТИ

2.1.

Ремонт,
разширение,
оборудване
на
ветеринарната амбулатория
и приюта към ОП „ЗВК”.
Облагородяване
и
обезопасяване на обекта.

Община/ОП
„ЗВК”

При
необходи
мост
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Общински
бюджет
дарения

и

Създаване на условия,
отговарящи
на
нормативните изисквания
към обектите, в които се
настаняват и обработват
животни.
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№

Действия

Изпълните
ли

Срок

Източници за
финансиране и
прогноза за
необходимите
ресурси в лв.

Поддръжка и подходящо
оборудване
на
автомобилния парк.
2.2.

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.

2.3.

Закупуване
на
микрочипове
за
одомашнените и върнати
кучета /до 31.12.2015 г./.

Община/ОП
„ЗВК”

2015 г.

1 200 лв. Общински
бюджет
и
дарения

община

Постоянен

Общински
бюджет
дарения

62

и

Очакван ефект
Създаване
на
благоприятни условия за
работа на служителите на
специализираното звено.
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.
Повишаване
ефективността в работата
на специализирания екип
при
въвеждане
на
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№

Действия

Изпълните
ли

2.4.

Актуализиране
вътрешния правилник за
работа на ОП „ЗВК”,
процедури и инструкции
за дейности в приюта,
съгласно разпоредбите на
ЗЗЖ и поднормативните
документи.

2.5.

Набелязване и проучване на
места,
подходящи
за
изграждане на приюти;
закупуване на терен.

община

Проектиране,
експертни
оценки,
становища
–

община

2.6.

Община/
ОП „ЗВК”/
организаци
и за защита
на
животните

Срок

При
необходи
мост

2015 г.

2015г.
63

Източници за
финансиране и
прогноза за
необходимите
ресурси в лв.

Очакван ефект

последващи манипулации
с животните.
Възможност
за
проследяване и контрол
върху собствениците, по
отношение неизоставянето
на одомашнените животни.
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.
Общински
Нормативно задължение
бюджет/дарения на кмета на общината.
/ по проекти
Общински
бюджет/дарени

Нормативно задължение на
кмета на общината.
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№

2.7.

2.8.

Изпълните
ли

Действия
РИОСВ; ОДБХ.
Строителство
приют/приюти

на

Осигуряване на мобилна/и
клиника/и за обработка на
безстопанствени и домашни
кучета
по
съвместни
проекти с неправителствени
организации

община

Срок

2015-2017
г.

Община/неп 2015 г.
равителстве 2016 г.
ни
2017 г.
организации

64

Източници за
финансиране и
прогноза за
Очакван ефект
необходимите
ресурси в лв.
я / по проекти
Общински
Нормативно задължение на
бюджет/дарения кмета на общината.
/ по проекти
Възможност за изтегляне
на животни с проявена
агресия и заловени на
места, на които съгласно
ЗЗЖ не може да бъдат
връщани след обработка.
Възможност
за
разширяване работата по
програмата за намиране на
нови
собственици,
съгласно разпоредбите на
ЗЗЖ.
Общински
Възможност за обработка
бюджет/дарения на
кучета
–
/по проекти
безстопанствени
и
домашни в квартали с
преобладаващо
ромско
население, индустриални
зони и др.под.
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№

Действия

Изпълните
ли

Срок

2.9.

Организиране и провеждане
на
съвместни
проекти/
кампании по кастрация,
обезпаразитяване,
маркиране
и
пр.
на
безстопанствени кучета.

ОДБХ/
Съсловна
организация
/ община

Ежегодно

2.10.

Просветно-информационни
кампании

Медии/вете
ринарни
специалист
и/съсловна
организаци
я

постоянен
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Източници за
финансиране и
прогноза за
Очакван ефект
необходимите
ресурси в лв.
Общински
Масово
извършваните
бюджет/дарения мероприятия по кастрация
/по проекти
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.
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
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№

Действия

Изпълните
ли

Източници за
финансиране и
прогноза за
необходимите
ресурси в лв.

Срок

2.11.

Билдбордове/рекламни пана
с информация за ОП „ЗВК” Пловдив

община

2015
2017 г.

–

2.12.

Издаване и разпространение
на
информационни
брошури, листовки и други
материали.

постоянен

2.13.

Провеждане
на
образователни кампании

Общински
съвет/
Община/
ОДБХ/
неправител
ствени
организаци
и
Община/
ОДБХ/БВС
неправител
ствени
организаци
и

постоянен
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Очакван ефект
пренасяни от животните,
начини за предотвратяване
разпространението
на
зарази и пр.
Популяризиране
на
дейността на ОП „ЗВК”.
Провокиране желанието на
гражданите да одомашнят
бездомно куче.
Запознаване
на
заинтересованите
с
биологичните особености
и нуждите на кучето, с
ползите от извършване на
манипулациите кастрация,
обезпаразитяване
и
ваксинация на кучето и пр.
Повишаване интереса на
децата към животните и
грижата за тях.
Запознаване
на
подрастващите с хуманното
отношение към животните.
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Община Пловдив

№

Действия

Изпълните
ли

2.14.

Преброяване
на
безстопанствените кучета на
територията на Община
Пловдив

Община/
Организа
ция
за
защита на
животните

2.15.

Провеждане на практики и
стажове на студенти по
ветеринарна медицина и
новоназначени
на
изпитателен
срок
към
ветеринарни клиники млади
ветеринарни специалисти.

ОП
„ЗВК”/ВУЗ
/Частнопра
ктикуващи
вет.лекари

Срок

Ежегодно

Източници за
финансиране и
прогноза за
необходимите
ресурси в лв.

Общински
бюджет/дарени
я
2 200 лв. - за
преброяване и
изготвяне на
доклад
с
преценка
за
популацията;
презентиране
на резултатите.

Очакван ефект

Възможност
за
точна
преценка промяната в
популацията
на
безстопанствените кучета
като
критерий
за
успеваемост на мерките по
програмата.

Младите специалисти под
контрола и указания на
ветеринарните лекари от
приюта ще упражняват
вет.манипулации,
предвидени за извършване
в приюта – безвъзмездно,
в дните за дежурства.
Ефекта ще е натрупан опит
за младите специалисти, и
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№

Действия
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ли

Срок

Източници за
финансиране и
прогноза за
необходимите
ресурси в лв.

Очакван ефект
увеличен брой обработени
безстопанствени животни
в
резултат
на
допълнително положената
работа.
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