
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Смолян

План за действие 2019-2024г.

№ Действия Изпълнители Срок
Източници на финансиране 
и прогноза за необходимите 

ресурси в лв.
Очакван ефект

1 . Кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, маркиране и връщане на безстопанствените кучета по местата на залавянето им.
1.1. О сигуряване на стационарни и/или 

м обилни амбулатории за  обработка 
на безстопанствени кучета.

О бщ ина Смолян 2019-2024г. О бщ ински бюджет; Дарения; 
П роекти

В ъзм ож ност за  обработка на 
безстопанствени кучета по сигнали 
на граж дани на общината.

1.2. О рганизиране на съвместни 
проекти / кампании по кастрация, 
обезпаразитяване, маркиране и пр ./ 
на безстопанствени кучета.

ОДБХ; О бщ ина 
Смолян; 
О рганизации за 
защ ита на 
ж ивотните

Еж егодно О бщ ински бюджет; Дарения; 
П роекти

М асово извърш ваните мероприятия 
по кастрация на безстопанствени 
кучета, допринася за по - бързото и 
сигурно овладяване на популацията 
на уличните кучета на дадена 
територия, а бързото им връщ ане по 
местата на залавянето им гарантира 
недопускането на други, 
необработени кучета в ареала.

1.3. П реброяване на безстопанствените 
кучета на територията на О бщ ина 
Смолян.

О бщ ина Смолян; 
О рганизации за 
защ ита на 
животните.

В еднъж  на всеки 
2 години в 
м есеците март - 
ю ни и септември 
- ноември

О бщ ински бюджет; Дарения; 
П роекти

В ъзм ож ност за  точна преценка 
промяната в популацията на 
безстопанствените кучета, като 
критерий за  успеваем ост на мерките 
по програмата.

1.4. И зграж дане на прию т за 
настаняване на безстопанствени 
ж ивотни (кучета).

О бщ ина Смолян О бщ ински бюджет; Дарения; 
П роекти

Н орм ативно изискване -  чл.41, ал.2 
от ЗЗЖ.

1.5. П ровеж дане на образователни 
кампании

О бщ ина Смолян, 
ОДБХ,
неправителствени
организации

П остоянен П овиш аване интереса на децата към 
ж ивотните и гриж ата за  тях. 
Запознаване на подрастващ ите с 
хум анното отнош ение към 
ж ивотните и отговорността ни към 
общ еството.
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1.6. И нф орм ационни кампании. М едии; В етеринарни 
специалисти; 
О рганизация за 
защ ита на 
ж ивотните

П опуляризиране действията по 
проблематиката, предприемани от 
страна на м естната власт и 
партньорите й по 
програмата. Запознаване на 
населението с полезна информация 
за  нормативните изисквания, 
инф ормация за  болести пренасяни 
от животните, начини за 
предотвратяване разпространението 
на зарази  и пр.

2. Регистрация на домашните кучета и контрол върху размножаването им, с цел блокиране на притока от дома към улицата.
2.1. Разш иряване ф ункционалността на 

регистър за  административна 
регистрация на домаш ни кучета.

О бщ ина Смолян 2019-2024г. П одобряване обслуж ването на 
граж дани -  собственици на 
домаш ни кучета при 
адм инистративната регистрация на 
животните. П овиш аване 
събираемостта от таксата за 
притеж аване на домаш но куче.

2.2. О сигуряване контрол по чл. 174, 
ал.4 от ЗВМ Д, чрез организиране 
на сигурна система за  навременно 
подаване и получаване на 
инф ормация за  ветеринарна 
регистрация на домаш ните кучета.

О ДБХ  - Смолян Еж егодно И зпълнение на нормативно 
изискване към ветеринарните лекари 
за  предоставяне на тази 
информация. Събраната информация 
дава ясна картина за  реалния брой 
домаш ни кучета, отглеж дани на 
територията на О бщ ина Смолян.

2.3. А ктуализиране на местната 
норм ативна уредба, съгласно 
действащ ото законодателство.

О бщ ински съвет/ 
О бщ ина/О Д БХ  - 
Смолян

П ри нормативна 
необходимост

Н аврем енно адаптиране на м естната 
норм ативна уредба към промените в 
националното законодателство.

2.4. П редписания и санкции за 
собственици, притеж аващ и куче и 
наруш аващ и общ инските наредби 
за  притеж аване и отглеж дане на 
куче.

О бщ ина Смолян П остоянен П овиш аване граж данската 
активност и отговорност при 
спазване на нормативните 
изисквания към собствениците на 
домаш ни кучета.
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2.5. П опуляризиране на ползите от 
кастрация на домаш ните кучета.

О бщ ина Смолян, 
М едии, Ветеринарни 
специалисти

П остоянен

2.6. К онтрол над собствениците на 
домаш ни кучета.

О бщ ина Смолян П остоянен Чрез периодични проверки, съгласно 
изискванията залож ени в чл. 59, ал.
4, т. 1 от Закона за  защ ита на 
животните.

2.7. О рганизиране и провеж дане на 
съвместни проекти/ кампании по 
кастрация, обезпаразитяване, 
маркиране и пр. на домаш ни 
кучета.

О бщ ина Смолян 
/О Д БХ /
О рганизация за 
защ ита на 
ж ивотните

Еж егодно Стимулиране собствениците на 
домаш ни кучета да ограничат 
раж даемостта на своите ж ивотни и 
създаване на неж елано потомство.

2.8. П росветно-инф орм ационни и 
обучителни кампании, в т.ч. 
разработване на тем и за  обучение 
на ученици от различни възрастови 
групи и пр. /съгласно чл.2 от ЗЗЖ /.

О бщ ина Смолян / 
М едии/ О ДБХ  / 
В етеринарни 
специалисти

П остоянен П опуляризиране действията по 
проблематиката, предприемани от 
страна на м естната власт и 
партньорите й по 
програмата. Запознаване на 
населението с полезна информация 
за  нормативните изисквания, 
инф ормация за  болести пренасяни 
от животните, начини за 
предотвратяване разпространението 
на зарази  и пр.

Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на Община Смолян


