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ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПА КРОС 

 

ОТНОСНО: Предприемане на мерки по овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета в Община Смолян и 

настаняване във временен приют 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Общински съвет Смолян в изпълнение на чл.40, ал. 3 от Закона за 

защита на животните (ЗЗЖ) е задължен  да приеме Програма за 

изпълнение на Националната програма за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета, както и План за действие на общината. 

Съгласно чл.40,  ал.4 от ЗЗЖ, Кметът на общината в срок до 1март 

всяка година е задължен да изготви отчет за изпълнение на Плана до 

Изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на 

храните (БАБХ). 

          В отговор на питане от общинските съветници на КРОС с вх. № 

ДЛ 005275-001/30.05.2018 г., до Кмета на община Смолян, е получен 

писмен отговор, от който става ясно, че Община Смолян, все още 

няма изготвена и приета Програма и План за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета. На проведени срещи на 



съветниците от КРОС с населението от Община Смолян и квартали 

на гр. Смолян многократно бе поставян остро въпроса за 

увеличаващите се бездомни кучета и то в райони на детски градини, 

училища, детски площадки и пешеходни зони и паркове. Кучетата се 

движат на глутници от 3–10 кучета и предизвикват основателен страх 

сред жителите на населените места. Някои от тях са видимо болни, 

други агресивни и вероятно приносители на зарази и паразити. 

Недопустимо е детски площадки и зони за отдих да са осеяни с 

кучешки изпражнения. 

          В отговор на питането е установено, че към 2017 г. Община 

Смолян има сключен договор „АНИМАЛ ВИЖЪН“ ЕООД за 

извършване на ветеринарномедицинска методическа помощ и 

контрол за залавяне и транспортиране на безстопанствени животни, 

контрол на здравословното им състояние, кастрация на животните в 

мобилна операционна или ветеринарна амбулатория, последващо 

реанимиране и връщане по местата на територията на Община 

Смолян. 

          За периода 2013–2017 г. са обработени (заловени, кастрирани, 

обезпаразитени и ваксинирани) следния брой кучета и са извършени 

разходи по тази дейност, както следва: 

Година Брой обработени 
безстопанствени 
кучета 

Извършени разходи 

2013 г. 197 20180 лв. 

2014 г. 123 16184 лв. 

2015 г. 64 6572 лв. 

2016 г. 66 6768 лв. 

2017 г. 127 13046 лв. 

 

Кучетата се маркират с марка „АНИМАЛ ВИЖЪН“. След изтичане на 

договора с „АНИМАЛ ВИЖЪН“ ЕООД  е сключен нов едногодишен 

договор с ЕТ „Атанас Тиганев – ВЕТ“. 

Съветниците от КРОС направиха консултации с Фондация „Четири 

лапи“, които притежават единствената в страната мобилна 

лаборатория за кастрация и обезпаразитяване  на животни и имат 

богат опит, който е приложен вече в много български градове и 



общини. В резултат на разговорите с фондацията стигнахме до 

извода, че проблемът с безстопанствените кучета може да бъде 

решен единствено с разходи, които трябва да бъде възстановени на 

фондацията от Общината в рамките на приетите за страната 

средства за командировъчни и нощувки на 5-членния ветеринарен 

екип на фондацията. Необходимо е освен това и осигуряване на 

общински терен за разполагане на мобилната лаборатория. 

          Общинските съветници от „КРОС“ предлагат и допълнителна 

мярка за справяне с проблема, основана на опита на други общини в 

страната и областта. След извършване на задължителните 

манипулации със заловеното куче, същото да се регистрира като 

собственост на Община Смолян и съгласно чл.55 от ЗЗЖ, да се 

настанява в общински приют за намиране на собственик или 

доживотно отглеждане. 

          Ние не считаме, че положените усилия на Общината за 

ограничаването на популацията на безстопанственитекучета през 

последните 5 г. са ефективни и че са допринесли дори за 

минималното решаване на този остър проблем в Общината и 

особено в града. 

        Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от 

ЗМСМА предлагаме Общинският съвет да приеме следните 

решения: 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. Възлага на Кмета на Община Смолян да изработи Програма 

и План за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да определи общински 

терен с подходяща сграда, извън населените места, за 

изграждане на приют за настаняване на кастрирани и 

обезпаразитени кучета до намиране на собственик или за 

доживотно отглеждане. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да проведе 

уточняващи разговори и да сключи Договор с Фондация 



„Четири лапи“ за предоставяне на услугата „кастриране и 

обезпаразитяване на безстопанствени кучета на 

територията на общината“. 

4. Възлага на Кмета, при изготвяне на Общински бюджет 2019 

г. , да заложи в разходната част 30 000 лв. (20 000 лв. за 

разход за дейността на Фондация „Четири лапи“ и 10 000 лв. 

за изграждане на приют за животните със собственик – 

Община Смолян). 

 

Приложение 1- Копие от подписка на граждани от квартал 

„Каптажа” 

 

ВНОСИТЕЛИ: 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ 

ИЛИЯ ТОМОВ 

ЕЛИСАВЕТА ЛОБОДОВА 

ИВАН ПИЩАЛОВ 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ 

ВАЛЕНТИН ЦОЛОВ 

АНАСТАС КАРАДЖОВ 

 


