
      

                                                МОТИВИ 
 

 

          За изготвяне на Проект на Проект на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Перник 2021 – 2025г.: 

 

 

1.Причини , които налагат приемането. 

 

Нарастващата популация на скитащи и безстопанствени кучета на територията 

на общината представлява сериозен проблем за обществото с многостранни 

измерения, в т.ч. хуманни, хуманно-медицински, ветеринарномедицински, 

социално-битови, икономически и екологични.  

За по-ефикасното и своевременно справяне с този проблем  чл. 40, ал. 3 от 

Закона за защита на животните и Националната програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 

България, задължават общините да разработват и прилагат общински програми 

за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.  

Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Перник за  периода 2021-2025 г. е изготвена 

съобразно всички законови изисквания и принципи за хуманно отношение към 

животните, регламентирани в Закона за защита на животните (накратко по-долу 

„ЗЗЖ“), Закона за ветеринарномедицинската дейност (накратко по-долу 

„ЗВМД“), както и съобразно всички изисквания, поставени на Република 

България и останалите страни, членки на Европейския съюз, по отношение на 

грижата и хуманното отношение към животните. 

 Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, 

родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор. 

Нарастващата популация на безстопанствени кучета създава редица рискове 

както за безопасността и здравето на хората, така и за самите животни, 

включително, но не само –  предаване на заразни болести на хора и други 

животни. Много хора се страхуват от животни и в частност от кучета, като 

струпването на много безстопанствени кучета на едно място може да създаде 

риск от ухапвания и други физически и/или психически травми. Отделно, 

проблем е и тежкото положение на самите безстопанствените кучета, което 

допълнително травмира хората, които обичат животните. Нарастването на броя 

на безстопанствени кучета може да доведе и до агресивно поведение 
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(включително и противозаконно такова) от някои членове на обществото както 

спрямо животните, така и спрямо доброволци, които ги обгрижват. 

През последните години проблемът с безстопанствените кучета се нареди като 

един от сериозните проблеми за повечето населени места в страната. Все още не 

може да се намери цялостно и трайно решение на проблема. Успехът на 

програмата за овладяване популацията на бездомни кучета е в прилагане на 

комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, ветеринарните 

специалисти, природозащитните организации и гражданите са насочени в една 

обща посока –намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. 

 

 

 

2.Цели, които поставят . 

 

ЦЕЛИ: Основна цел на програмата – намаляване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на общината, чрез прилагане на 

комплекс от мерки, включително, но не само – кастрация и връщане по места на 

безстопанствени кучета,  които се обгрижват от граждани и/или организации; 

разяснителни капманции относно необходимостта от кастрация на домашни 

кучета; кампании за осиновяване на безстопанствени кучета; контрол върху 

търговията и размножаването на домашни кучета, контрол върху изоставяне на 

домашните кучета и тяхното поколение и др. Всички застъпени в Програмата 

мерки са съобразени с действащото законодателство на Република България и 

ЕС като чрез тях община Перник се стреми да постигне хуманно и своевременно 

решение на проблема. 

 

 За реализиране на основната цел, в Програмата е предвидено 

реализирането на следните подцели: 

• Кастрация на всички безстопанствени кучета на територията на общината 

и връщането им по местата, откъдето са взети, ако не им бъде намерен 

постоянен дом; 

• Контрол върху регистрацията на домашни кучета съгласно изискванията 

на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета –  

домашни любимци на територията на община Перник; 

• Повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване 

на тяхната кастрация и регистрация; 

• Провеждане на мащабни разясните кампании с цел осведомяване на 

обществото за ползите от кастрацията, както и за необходимостта от хуманно 

отношение към животните; 

• Провеждане на мащабни кампании за осиновяване на безстопанствени 

кучета; 

• Създаване на безопасна среда както за хората, така и за безстопанствените 

кучета на територията на общината; 



• Повишаване ефективността на контрола върху изоставянето на домашни 

кучета и техните поколения. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Овладяване броя на безстопанствените кучета чрез набелязване на мерки за 

отстраняване на причините, водещи до възникване и увеличаване на 

популацията им; 

2. Контрол върху отглеждането на домашните кучета, чрез идентификация, 

регистрация и въвеждане на данни за кучетата на територията на общината в 

Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на 

храните, както и стриктно спазване на Наредбата за придобиване, притежаване, 

отглеждане и развъждане на кучета –  домашни любимци на територията на 

община Перник; 

3. Стимулиране на кастрацията на домашни кучета на територията на общината; 

4.Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при 

отглеждането на домашни кучета, вкл. и повишаване информираността и 

социалната ангажираност на младите хора и подраствящото поколение (над 16 

годишна възраст); 

5.  Регистрация на всички обекти за развъждане на кучета, съгласно 

изискванията на чл. 137 от ЗВМД; 

6. Регистрация и контрол на всички търговци на кучета (обекти и/или 

юридически/ физически лица); 

7. Масова кастрация на безстопанствените кучета в общината и връщането им по 

места; 

8. Насърчаване на доброволческата дейност от страна на частните ветеринарни 

лекари, които да се включат в масовата кастрация на безстопанственте кучета; 

9. Създаване на кампании за безплатно кастриране на домашни кучета; 

10. Насърчаване на доброволческата дейност за ограничаване популацията на 

безстопанствени кучета, вкл. и сред подрастващото поколение; 

11. Насърчаване осиновяването на безстопанствени кучета; 

12. Засилване на обществения контрол и контрола на държавните органи, както 

и на гражданското съзнание при работата по овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на общината; 

13. Създаване на безопасни условия и хуманна среда на живот на 

безстопанствените кучета на територията на общината, вкл. чрез поставяне на 

къщички и заслони, както и на хранилки за кучета на територията на гр. Перник 

и другите населени места. 

  

 

3.Финансови и други средства , необходими за прилагане на Проекта на 

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Перник 2021 – 2025г.:  



       Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на 

предлагания Проект на Проект на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Перник 2021 – 2025г. 

 

4,Очаквани резултати от прилагането, включително финансови ако има 

такива . 

Чрез осъществяването на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Перник се очакват следните 

резултати: 

• Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен 

контрол върху тяхната популация на територията на общината; 

• Намаляване на рисковете, които увеличаването на популацията на 

безстопанствените кучета създава, както за безопасността и здравето на хората, 

така и за самите животни; 

• Увеличаване на информираността, отговорността и активността на 

гражданите, вкл. и на младите хора и подрастващото поколение при отглеждане 

на домашни кучета. 

• Повишаване безопасността на градската среда. 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

       Предлаганият проект Проект на Проект на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Перник 

2021 – 2025г. е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен, както и с актовете на Европейското законодателство в това число – в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление 

и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: 
   /Станислав Владимиров/ П 

 

 


