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І. АНОТАЦИЯ 

              Значителното нарастване на броя на уличните кучета води до рискове за здравето на 
населението и поставя под съмнение европейския облик на българските градове и села и 
хуманното третиране на животните. Разработването и прилагането на Програмата се налага от 
това, че проблемът с безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с 
многостранни измерения (хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, 
икономически и екологични), Досега взетите мерки, в изпълнение на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни. Все още не може да се намери 
цялостно и трайно решение на проблема „безстопанствени кучета”, дори и в новоприетия закон. 

До момента във връзка с изискванията на чл.70 от ЗВД, от 2010 г. на територията на 
Община Омуртаг функционира приют в с.Веренци за временно настаняване на безстопанствени 
животниз /родени като такива, изгубени или изоставени от стопаните си/. Осигурен е 
специализиран транспорт за превозването им до приюта и звено от трима души, които 
обезпечават залавянето, превозването и обслужването на животните в приюта. За медицинското 
обгрижване на изловените животни има сключен договор с ветеринарен лекар. Излавянето и 
транспортирането до изолатора се извършва по начин, причиняващ възможно минимални 
душевни и физически страдания на животните. На настанените кучета се осигурява свобода на 
движение, достатъчно храна, вода и грижи, отговарящи на нуждите им. През 2010 г. със 
средства от бюджета на Община Омуртаг е направен ремонт и реконструкция на два 
съществуващи навеса, които са приспособени за приют, който е твърде недостатъчен за 
нарасналите нужди. На болните и наранени животни се оказва ветеринарномедицинска помощ. 
На територията на Община Омуртаг все още няма регистриран приют по чл.137, ал.1 от Закона 
за ветеринарномедицинската дейност, а съществуващият не отговаря на изискванията по 
Наредба №41 от 10.12.2008г. за обект, в който се отглеждат, развъждат и предлагат за домашни 
любимци, осиновяване или продажба постъпили бездомни кучета. С Решение № 42 по 
Протокол № 8 / 02.03.2012г. на Общински съвет – Омуртаг, са утвърдени 24830 лв. за обект 
„Приют за безстопанствени животни”. 

На 24.01.2008 г. Народното събрание прие Закон за защита на животните (ЗЗЖ). Законът 
вменява на общините редица права и задължения по контрола, защитата и хуманното 
отношение към животните и третирането на домашните и безстопанствени кучета. 

Съгласно чл. 40 ал. 1 и параграф 5 от ЗЗЖ,/Обн.ДВ бр.92/22.11.2011/, Общинските 
съвети приемат програми за овладяването на популацията на безстопанствените кучета и 
предвиждат средства за изпълнението им. 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА
              В последните години проблема с бездомните кучета е тема на разговор, в който вземат 
участие специалисти, местна власт и природозащитните организации.В настоящата програма 
определенията “бездомно“ и “безстопанствено куче“ се използват като синоними, без да се 
влага смисъл на категоризиране на различните групи кучета /като например кучета, частично 
социализирани, за които определено лице полага грижи и са с контролиран здравен статус и 
кучета, които са несоциализирани с неизяснен здравен статус. Намирането на ефективен модел 
за справяне с проблема предполага от една страна задълбочен анализ на резултатите от досега 
прилаганите методи и от друга страна проучването на световния успешен опит и практика. 

ЗДРАВНИ РИСКОВЕ: 
- наличието на бездомни кучета в едно населено място води до сериозни последици за 

гражданите.Не обезпаразитените и не имунизирани животни пренасят различни болести, 
някои, от които са смъртоносни /ехинококоза, марсилска треска, лаймска болест, бяс 
ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др./ 
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- през последните години зачестяват сигналите за ухапвания от бездомни кучета и не само 
от бездомни такива. 

- 
СЪЗДАВАНЕ НА ДИСКОМФОРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО: 

- много хора се страхуват от кучета  – има постъпили сигнали за ухапвания от бездомни 
кучета на територията на Общината; 

- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите; 
- животните са една от причините за замърсяване на градската среда и тази в селата; 
- тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат 

животните; 
- икономическа неефективност – неефективни мерки, предприемани от общината за 

решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото време не са постигнати 
реални резултати и се създава социално напрежение; 

- тежкото положение на безстопанствените кучета страдащи от различни болести, поради 
занижена имунна защита, студ и глад; 

- много от безстопанствените кучета биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от 
граждани; 

- бездомните кучета с хаотичното си движение по пътното платно са реална опасност и 
причина за възникване на пътно – транспортни произшествия. 

2.ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОБЛЕМА

2.1. Липса на адекватно и цялостно законодателство; 
2.2. Липса на контрол върху популацията на домашни кучета; 
2.3. Неефективност на прилаганите методи и несъобразяване с комплексния характер на 
проблема; 

            2.4. Временното използване на кучета за пазачи на вили , строежи, гаражи и др., след което 
се изоставят; 
            2.5. Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се 
нуждаят - много често собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането 
на куче, в резултат на което при възникнали трудности може да го изостави. 

2.6. Липса на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни кучета, които 
не полагат нужните грижи или изоставят при възникнали трудности своите домашни любимци. 

3. ПОПУЛАЦИЯ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
       Една от главните причини за увеличаващата се популация от бездомни кучета е липсата на 
контрол над домашните кучета, по отношение неконтролираното размножаване. Кучето достига 
полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда до 3 пъти годишно средно 5-8 кученца.Очевидно е 
че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя 
на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки броят ще нараства докато 
достигне определен максимум. Много често стопаните на домашни животни не осъзнават 
напълно, че ако тяхното женско куче има поколение от 8 малки, то отговорността по изхранването 
им, отглеждането и намиране на нов дом и стопанин е тяхна грижа и това не е лесна задача. Така 
на “входа” на популацията от бездомни кучета стои изоставеното от собственика си куче или 
неговото нежелано потомство. Популацията непрекъснато се попълва и от изгубени или избягали 
домашни животни. По този начин тези групи формират общата картина на популацията от 
бездомни кучета, която при неефективни мерки се поддържа максимална, според естествените 
природни закони. 
       Основните фактори, определящи наличието на бездомни кучета в дадено населено място се 
свежда най-общо до три условия, които се предлагат в средата: наличието на количество 
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хранителен ресурс, вода и подслон. Съществува и един вторичен фактор – криворазбрана любов 
към сирачето – куче, навъртащо се в съседство до контейнерите за смет – да го нахраним и 
погалим. Такова захранване на улично куче води по късно до настаняването му пред входа на 
жилищната сграда, за да е в близост до леснодостъпна храна и в не редки случаи прииждането и на 
други бездомни около него. Изследователите на проблема установяват, че съществува определен 
максимален брой животни, живеещи на дадена територия, които се лимитират от налично 
количество храна, вода и подходящи убежища срещу времевите условия или от други животни – т. 
нар. “капацитет на задържане”. Отделните индивиди на тази площ може да варират, но размерът 
на популацията като цяло ще остане относително постоянен тъй като на “входа” той се регулира 
от новородените малки кученца и изоставените животни, а на “изхода” от напусналите 
популацията от бездомни, поради естествена смърт, намиране на втори дом, настаняване в приюти 
и евтаназия. Крайният брой кучета на дадена площ винаги достига до “капацитет на задържане”. 
Така ако женските кучета раждат малки, но капацитетът на даден терен не се променя, то 
вероятността тези малки да оцелеят е нищожна поради липса на храна или риска от заболявания. В 
случай, че едно животно “отпадне” от дадена площ неговото място веднага се заема от друго, по-
младо и така се запазва капацитета. 
       Като се отчитат основните фактори, определящи наличието на бездомни кучета на дадена 
територия като относително по-рискови могат да се посочат районите, в които: 

- не е предложено добро решение с битовите отпадъци; 
- съществуват хранителни отпадъци, които целенасочено се осигуряват от гражданите; 
- съществуват условия за задържане на застояла вода; 
- съществуването на изоставени и порутени постройки; 

      Животните се заселват на местата, където има изхвърлени и задържани отпадъци. Именно 
изхвърлянето на сметта на открито като източник на храна се явява обща характеристика на 
районите, в които има висока популация от бездомни животни. Проблемът се утежнява и от 
ниската култура при отглеждането на домашните животни. 

 КАКВО СТАВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА КАСТРАЦИЯ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И 
ВРЪЩАНЕТО ИМ ПО ОБИТАВАНИТЕ ОТ ТЯХ МЕСТА 

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата от където са взети за 
гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта – когато капацитетът на средата е 
ограничен от стерилни животни. Този период позволява паралелно да  се наложи контрол върху 
домашните кучета-регистрацията и стерилизацията на част от тях. 

Следва етап на постепенно изтегляне на бездомните кучета в приют, тъй като отстраняването 
вече не може да се компенсира от раждаемост-липсват репродуктивни животни. По този начин 
броят на кучетата от улицата постепенно ще се редуцира до трайното изчезване на явлението 
“безстопанствени кучета”. 

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация: 

         - Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на не агресивните 
безстопанствени кучета и връщането им по места; 
         - Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета; 
         - Задомяване на безстопанствените кучета; 
         - Регистрация и надзор на безстопанствени кучета; 
         - Регистрация на домашните кучета; 
          - Популяризиране на ползите от кастрация на домашните кучета. 
          - Кампании  за подобряване чистотата на градската среда. 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 
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1. ЦЕЛИ

           1.1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни кучета, 
като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на 
град Омуртаг. 
           1.2. Превантивна работа с цел намаляване до минимум рисковете от разпространение на 
заразни заболявания, които касаят хора и животни.          
           1.3.  Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждане на кучетата. 

2. ЗАДАЧИ:
2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на проблема 

“безстопанствени кучета”. 
2.2. Контрол върху отглеждането на домашни кучета. 
2.3. Повишаване на чистотата на градската среда. 
2.4. Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл.2 от ЗЗЖ. 

            ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на не
агресивните безстопанствени кучета и връщането им по места. 

2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.
3. Задомяване на безстопанствените кучета.
4. Регистрация и надзор на безстопанствени кучета.
5. Регистрация на домашните кучета.
6. Популяризиране на ползите от кастрация на домашните кучета.
7. Различни кампании и инициативи за подобряване чистотата на градската среда.

ІV. МЕРКИ ПО:

1. КАСТРАЦИЯ, ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ , ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ БЯС И ТРАЙНА МАРКИРОВКА
( ЗА КРАТКО НАРИЧАНИ ОБРАБОТКА) И ВРЪЩАНЕТО ИМ ПО ОБИТАВАНИТЕ ОТ ТЯХ МЕСТА 
НА НЕ АГРЕСИВНИТЕ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 
1.1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приюти, стационарни или 

подвижни амбулатории, съгласно чл.40, ал.4 от ЗЗЖ. 
1.2. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация по райони и във връзка с 

молби и сигнали на гражданите.Приоритетно да се обработват женски животни. 
1.3. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно райониране на града и 

Общината. 
1.3.1. Райониране  в зависимост от местоположението и особеностите на района, както следват: 

      - паркове и детски площадки в гр. Омуртаг 
      - учебни заведения, детски градини и централна градска част 
      - селски райони 

1.4. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно изискванията на чл.42, ал.1 
от ЗЗЖ. 

1.5. Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно чл.42, ал.2 от ЗЗЖ; 
1.6. Настаняването на безстопанствените кучета се извършва съгласно изискванията на чл.46 от 

ЗЗЖ; 
1.7. За настанените в приюта кучета се спазват изискванията на чл.47, ал.1, 2, 3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ. 

2. ЕВТАНАЗИЯ НА НЕИЗЛЕЧИМО БОЛНИ И ДОКАЗАНО АГРЕСИВНИ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

5 



2.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл.179, ал.3, т.1 от ЗВД и чл.45 
ал.8 от ЗЗЖ. 
2.2. Доказано агресивните кучета се подлагат на евтаназия съгласно чл.179, ал.3, т. 4 от ЗВД. 

3. ЗАДОМЯВАНЕ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА.

3.1. Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, 
които се предлагат за отглеждане съгласно чл. 41, ал.6 от ЗЗЖ 
3.2. Общините и ОЗЖ организират публични мероприятия за задомяване на безстопанствени 
кучета. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ И НАДЗОР НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

4.1. Регистрация се извършва от всички амбулатории и приюти, които обработват безстопанствени 
кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се представя 
на отговорното по надзора лице. 
4.2.Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват задължително 

следните данни за обработените кучета: 
• Идентификационен номер;
• Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина;
• Дата и място на залавяне;
• Дата на обработката;
• Дата и място на връщане;
• Отговорно по надзора физическо или юридическо лице

4.3. Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по програмата се изпращат до 5 число 
на всеки месец до Община Омуртаг. 
4.4.Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.  

5. РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

5.1 Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД. Декларация за 
притежаване на домашен любимец се подават в Дирекция “Местни данъци и такси” при Община 
Омуртаг. 
5.2 Таксата за домашни кучета се заплаща на касата на Дирекция “Местни данъци и такси” при 
Община Омуртаг. 
5.3. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от 
поставянето на чипа, съгласно чл. 39, от ЗЗЖ., като в декларацията се описва № на поставения чип 
и дата на поставянето му. 
5.4. Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на открито 
(дворни кучета в покрайнините на града, селата и ромските квартали, вилните зони, строежи, 
паркинги, предприятия и др.). В кампаниите участват Общината, ОДБХ-Търговище и ОЗЖ.  

6. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ КАСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ КУЧЕТА.

6.1. Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна 
кампании и др.  
6.2. Презентации на ЗЗЖ, организирани от Еколога на общината, със съдействието на ОЗЖ по 
квартали и селата за собствениците на домашни кучета. 
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6.3. Съвместна работа с ветеринарните лекари по квартали и села. 

7. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

7.1 Изготвяне Наредба за придобиване, притежание, отглеждане на животни на територията на 
общината с участието на ОЗЖ, съгласно изискванията на глава 4 от ЗЗЖ и глава 7 от ЗВД. 

7.1.1. В Наредбата се определят условията за отглеждане на животни, отразяват се изискванията на 
ЗЗЖ и ЗВД, предвиждат се механизми за санкции и контрол, разработват се процедури за работа и 
финансово стимулиране на частнопрактикуващите ветеринарни лекари, които да подават 
регистрите на домашните кучета, съгласно чл. 174 от ЗВД.  
7.2. Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва от Дирекция 
“СХД” при община Омуртаг, ОДБХ и ОЗЖ, съгласно глава 6 от ЗЗЖ 

8. КАМПАНИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ГРАДСКАТА СРЕДА

8.1. Определяне на алеи за разходка на кучета. 
8.2. Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др.  
8.3. Организирането на кинеложки изложби, състезания и други подобни прояви на територията на 
Общината се разрешава от Кмета на Общината при условие, че организаторите на тези прояви 
допускат само здрави, освидетелствани животни и след приключване на проявата привеждат 
района в началния вид. 
8.4. На територията на Общината не се допуска провеждането на борби с кучета и други подобни 
прояви, предлагащи нежелани зрелища и водещи до болка, наранявания и увреждания на 
животните. 

9. ИЗГОТВЯНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ.

9.1. Програмите се изработват и провеждат съвместно с ОЗЖ. 

V. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

1. МЕСТНА ВЛАСТ

Кмет, Ресорен заместник кмет, Дирекция “СХД”, Дирекция “МДТ” при Община Омуртаг, 
ОДБХ - Търговище и Организацията за защита на животните/ОЗЖ/. 

                1.1 Кметът или упълномощено от него лице организира изграждането на приюти или 
реформира налични обекти (изолатори) като временни депа за обработка на кучетата по 
Програмата, съгласно чл. 41 от ЗЗЖ. Общинския съвет определя общински терени за изграждане 
на приюти от страна на ОЗЖ за отглеждане на животни и тяхното задомяване или за обработка и 
връщане по места на животни, при спазване на Програмата. 
               1.2. Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на 
безстопанствени кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 1 от 
ЗЗЖ. 
               1.3. Кмета на Общината възлага, съгласно действащата законова уредба в Република 
България, дейностите по изпълнение на програмата. 
               1.4. Общинският съвет предвижда средства за закупуване на мобилни общински 
амбулатории, съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ 
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2. ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА
2.1. Изпълнява дейностите по програмата съгласно сключения договор с Кмета на 

Общината; 
2.2. Стопанисва общинския приют съгласно ЗЗЖ; 
2.3. Изпълнява мерките предвидени в чл.43 от ЗЗЖ; 
2.4. Със съдействието на ОЗЖ упражнява надзор над обработените животни съгласно чл. 49 

от ЗЗЖ; 
2.5. Приема и обработва сигнали по надзора; 

3.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

  3.1. Дирекция “СХД” при Община Омуртаг обработват сигнали и жалби на граждани и 
организации. Сигнали и жалби се приемат : 

• По телефон
• Писмено
• По и-мейл

3.1.1. Анонимни сигнали и жалби не се обработват. 
3.1.2. При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали 

сигнала и телефон или адрес за обратна връзка. Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и 
описание на кучето/тата.  

3.1.3. Жалбите за куче/тата, участвало/и в инцидент с ухапване на човек се обработват 
приоритетно в рамките на 24 часа от подаването на сигнала. 
     3.1.4. Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им. В случай, че 
жалбата за агресивно/и куче/та е подадена срещу обработени кучета се процедира в зависимост от 
резултата от проверката.  

3.1.5. Агресивното куче се залавя и се настанява във временните депа или приюта на общината 
или на ОЗЖ.  

3.1.6. Проверката на сигнала се извършва от Дирекция “СХД” при Община Омуртаг, съвместно 
с представител на ОЗЖ, в срок от 7 дни от подаване на жалбата.  

3.1.7. Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по сигнала или 
жалбата, както следват:  

• Информация от жалбоподателя: фактически обстоятелства, медицинско свидетелство (в
случаите на наличие на такова), подробно описание на кучето, участвало в инцидента.

• Информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или имат наблюдения
върху поведението на кучето.

    На база на проверката се изготвя констативен протокол. 
3.1.8. В зависимост от констативния протокол се предприемат следните действия: 
• Доказано агресивни кучета се предоставят за задомяване при спазване на изискванията на

чл. 174 от ЗВД или се настаняват в приют на организация за защита на животните.
• В случай, че жалбата е неоснователна кучето/та се обработва/т и се връща/т на място на

залавяне.
3.2. Общината упражнява системен контрол върху извършваните дейности по програмата в 

приютите , мобилната или стационарна амбулатория, стопанисвани от ОЗЖ  
3.3. Общината, съвеместно с ОЗЖ провеждат образователни кампании, организират медийни 

събития и разпространяват информационни материали по Програмата. 

4. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
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    4.1. Ветеринарният лекар по чл. 43, ал. 1, т. 2: 1. от ЗЗЖ, контролира здравословното състояние 
и спазването на изискванията за защита на животните;  
      4.2. Изпълнява програмата на Националната ветеринарномедицинска служба за вземане на 
проби за лабораторно изследване на заразни болести по животните и ги изпраща в лаборатория; 
      4.3. Отразява резултатите от лабораторните изследвания и всички ветеринарномедицински 
манипулации и лечения в амбулаторен дневник; 
      4.4. Контролира извършването на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията; 

  4.5. Извършва лечебни и профилактични мероприятия, кастрация и маркиране на животните; 
     4.6. Регистрира кучетата съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при 
придобиване от собственик; 
     4.7. Съставя констативен протокол при смърт на животно, в който се посочват времето, 
причината и/или диагнозата за смъртта; 

 4.8. При назначаване на евтаназия съставя индивидуален протокол, който съдържа основанията 
за прилагането й, протоколът се подписва от ветеринарния лекар, от управителя на приюта. 

5. ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ (ОЗЖ)

    5.1. ОЗЖ могат за излъчват медиатор, който да следи за изпълнението на Програмата в приюта. 
5.1.1. Медиатор може да бъде всяко лице, предложено от ОЗЖ 
5.1.2. ОЗЖ представа поименен списък на лицата за длъжността медиатор, който се одобрява от 
Кмета на Общината 
5.1.3. Медиатора изпълнява задълженията си на доброволен принцип, като не получава 
възнаграждение от  Общината за дейността си. 
5.1.4. Медиатор 

• Има право на постоянен достъп до приюта и всички извършвани дейности;
• Съблюдава спазването на изискванията по глава V от ЗЗЖ ;
• Следи за коректното попълване на дневника по чл.44 ал.1 т. 4 от ЗЗЖ;
• В случай на констатирани нарушения уведомява ОДБХ;
• Изготвя ежемесечен доклад до Кмета на Общината.

5.2. ОЗЖ могат да стопанисват приют и/или подвижни амбулатории самостоятелно или 
съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от ЗЗЖ. 

5.3. ОЗЖ, които имат стационарни или подвижни амбулатории или приюти могат да 
кандидатстват за участие в Програмата пред Общината, съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ и сключат 
договор за изпълнение на Програмата.  

5.4. ОЗЖ съдейства при изготвянето на Наредба за придобиване, притежание, отглеждане на 
животни и участват в изработването на Програмата. 
      5.5. ОЗЖ съдейства на общината като посочват свои представители за координация на работата 
между общината, ОЗЖ и граждани. 

5.6. ОЗЖ съдейства за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и 
безстопанствени кучета. 

5.7. ОЗЖ осигурява свои представители за проверка на сигналите и жалбите. 
 5.8. ОЗЖ сформират координационна мрежа от представители на ОЗЖ и техни съмишленици 
за проверка на сигнали и жалби. 
5.9. ОЗЖ предоставя на Общината списък на координатори за съдействие по места на 

дейностите по Програмата. 
5.10. ОЗЖ участва в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите 

сигнали. 
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5.11. ОЗЖ предоставя описание на необработените кучета по райони до амбулаториите и 
приютите, които работят по програмата. Съдействат при залавянето и връщането на кучетата. 

5.12. ОЗЖ поема надзор върху обработени кучета. 
5.13. ОЗЖ изпълнява мерки спрямо обработените кучета, за които са поели надзор, съгласно 

чл. 49 и 50 от ЗЗЖ. 
5.14. ОЗЖ съдейства за медийно отразяване на дейностите по Програмата. 
5.15. ОЗЖ могат да набират финансови средства за Програмата. 
5.16. ОЗЖ организира и провежда задомителни кампании. 

VI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

1.1. Бюджет на Общината, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ; 
1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД; 

               1.3. Дарения – В условия на икономическа криза, в която се намира страната, е необходимо 
да се търсят и странични източници за финансиране за изграждане на приют за безстопанствени 
животни, което да улесни изпълнението на изискванията в ЗЗЖ. 

1.4. Финансиране на дейности по Програмата и от ОЗЖ. 

2. ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно §17 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗЖ /приет от 41-то 

Народно събрание на 09.11.2011г./ в срок до 31.12.2015г. Общинските съвети и кметовете на 
общини осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл.41, ал.1. 

Дейностите по програмата и етапите се отчитат периодично и актуализират ежегодно 
пред Кмета и Общинския съвет.  

            VІІ. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА – КРИТЕРИИ: 

      ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА 

1. КАЧЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ, КОИТО СЕ ОЧАКВАТ В СЛЕДСТВИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МЕРКИТЕ ПО ПРОГРАМАТА И ОБРАБОТВАНЕТО НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА: 
               1.1. Повишаване на безопасността и чистотата на градската среда; 
               1.2. Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на 
кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на 
нежелани животни от дома към улицата. 
               1.3. Наблюдение върху популацията на безстопанствените кучета. 
               1.4. Намаляване на социалното напрежение. 
               1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни. 

2. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОДОБРЕНИЯ.
         2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им 

в приюти. 
              2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета. 
              2.3. Повишаване на постъпленията от таксата, по чл. 175 от ЗВД. 
              2.4. Преброяване на популацията на безстопанствените кучета. При спазване изискванията 
по Програмата ще се стигне до трайно намаляване популацията на безстопанствените кучета и по 
лесното им контролиране. 

3. КРИТЕРИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА.
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              3.1. Брой на обработените животни; 
              3.2. Брой на регистрираните домашни кучета; 
              3.3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, паркинги, 
дворове, складове, изоставени жилищни сгради и др.; 
              3.4. Брой на кастрираните домашни кучета; 
              3.5. Брой на задомените кучета в края на третата година; 
              3.6. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултати представени от 
кмета пред генералния директор на БАБХ, съгласно чл.40, ал. 2 от ЗЗЖ; 

      3.7. Брой на повторно обработени животни /реваксинация и обезпаразитяване на вече 
кастрирани животни/; 

VІІІ. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ 

1. Закон за защита на животните.
2. Закон за ветеринарномедицинската дейност.
3. Становище на Световната Здравна Организация.
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