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ПРОГРАМА  
 

ЗА  САНИРАНЕ  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА,  ЧРЕЗ  РЕГУЛАЦИЯ  НА  
ПОПУЛАЦИЯТА НА  БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ  КУЧЕТА  В  ОБЩИНА  

СМОЛЯН 
 
 

Чл. 1 Настоящата програма за саниране на околната среда чрез регулиране на 
популацията на безстопанствените кучета е изработена на основание чл.70, ал. 1 от 
Закона за ветеринарно медицинската дейност / публ. ДВ бр. 42/ 1999 г./. 
 
Чл. 2 С настоящата програма се уреждат отношенията по ветеринарно-санитарен 
контрол и мерките за саниране на околната среда чрез намаляване на популацията на 
безстопанствените кучета. 
 
Чл. 3 Чрез тази програма ще се регулира популацията на безстопанствените кучета, 
което ще доведе до: 

1. Опазване здравето на хората и животните от зоонози / болести еднакви за 
хората и животните/. 

2. Квалифициран ветеринарно-санитарен контрол върху популацията на 
безстопанствените кучета и намаляването им. 

3. Хуманно отношение към кучетата. 
 
 
І. МЕРКИ ПО САНИРАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ РЕГУЛИРАНЕ НА 
ПОПУЛАЦИЯТА  НА  БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ  КУЧЕТА 
  
 
Чл.4 За предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните болести, които се 
причиняват от безстопанствените кучета да се създаде Зооветеринарен комплекс – 
Смолян /ЗВК – Смолян/. 
В него ще се предприемат мерки за профилактика и ограничаване на зоонозите чрез: 

1. Диагностика; 
2. Имунопрофилактика; 
3. Карантина; 
4. Изолация; 
5. Унищожаване на болни и недъгави животни. 

 
Чл. 5 Структурата, задачите и правилата на ЗВК – Смолян се определят от 
Правилника за дейността на Зооветеринарния комплекс – Смолян / ПЗВК/ неразделна 
част от настоящата програма. 
 
Чл. 6 След приемане на настоящата програма от Общински съвет ЗВК – Смолян се 
задължава ежегодно да се актуализира и допълва своята дейност със съгласието на 
Общинския съвет до 31.12. на предходната година. 
 
 
ІІ.  ФИНАНСИРАНЕ  НА  ДЕЙНОСТТА  НА  ЗВК 
 
 
Чл. 7 ЗВК е специализирано звено на бюджетна сметка. 
 
Чл. 8 Ежегодно Общинският съвет определя размера на средствата необходими за 
издръжката. 



 
Чл. 9  Средствата необходими за издръжка се набират от: 

• от Общинския фонд за опазване на околната среда – Смолян; 
• определени с решение на Общинския съвет – Смолян; 
• средства от проекти, финансирани от неправителствени организации; 
• глоби и санкции за замърсяване на околната среда, съставени от длъжностни 
лица, упълномощени от Кмета на община Смолян; 

• дарения и спонсорства; 
• средства от такси за притежаване на луксозно, домашно, ловно, стражево куче. 

 
Чл. 10 Събраните средства могат да се изразходват единствено за дейността на ЗВК – 
Смолян. 
 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ЗООВЕТЕРИНАРНИЯ  

КОМПЛЕКС – СМОЛЯН  
 
 

Чл. 11 Кметът на община Смолян организира и контролира дейността на ЗВК – 
Смолян. 
 
Чл. 12  ЗВК – Смолян е специализирано звено на бюджетна издръжка. 
 
Чл. 13 За осъществяване на целите, за които е изграден ЗВК неговите служители 
трябва да извършват следното: 

1. Претърсване на райони в община Смолян с  цел улавяне на бездомни и 
скитащи кучета; 

2. Транспортирането им до ЗВК – Смолян; 
3. Идентификация и маркировка на безстопанствените кучета; 
4. Изолация и карантиниране на безстопанствените кучета и тяхното 
обезпаразитяване срещу вътрешни и външни паразити, ваксинация срещу бяс и 
настаняването им в клетки; 

5. Евтаназия на заразноболни и недъгави кучета в съответствие с разпоредбите 
на чл. 71, ал. 1 от ЗВМД и тези, които не са потърсени в 14 дневен срок. 

 
Чл. 14. Улавянето на безстопанствените кучета да се извършва по начин, който да не 
допуска причиняване на болка, нараняване, страдание, стрес или страх в кучетата. 
Използването на груба сила и технически средства, причиняващи смъртта на кучетата 
да се допуска единствено, когато е пряко застрашен живота и здравето на хората. 
 
Чл.15.  Кметът на общината назначава след проведен конкурс управител и 
необходимия персонал на ЗВК. Управителят задължително трябва да бъде 
ветеринарен лекар. Той представлява и управлява комплекса. 
 
Чл.16.  Управителят на ЗВК – Смолян организира и ръководи дейността на ЗВК. 
 
Чл.17. Общинският съвет определя сградния фонд, който е общинска собственост за 
нуждите на ЗВК. Сградата е определена в м. Предела-едноетажна, монолитна с площ 
298 кв. м. 
 
Чл.18. Управителят на ЗВК – Смолян е длъжен: 

1. Да води дневник на безстопанствените кучета, който съдържа: 



• район на улавянето; 
• дата и час на улавянето; 
• цвят на космената покривка; 
• предполагаема възраст; 
• санитарни обработки, които са извършени; 
• данни за лицето, което евентуално иска да вземе кучето от ЗВК за 
отглеждане; 

• дата и час на евтаназията 
.  2. До 10 число на следващия месец изготвя и представя справка в община Смолян с 
данни- колко кучета са уловени, какви мероприятия са извършени и броя на кучетата, 
които са евтанизирани / данните се вземат от дневника/. 
   3. Когато има желаещи да вземат куче за отглеждане в домашни условия, да се 
оформя с протокол за приемане и предаване и имунизационен паспорт. 
   4. Предоставя на научно-изследователски институти, опитни лаборатории  и учебни 
заведения за експериментални цели, кучетата подлежащи на евтаназия, след 
оформяне на двустранен протокол. 
 
Чл. 19.  Ветеринарният лекар в ЗВК е длъжен: 

1. Извършва пълен ветеринарно-медицински преглед и следните манипулации: 
     а/  идентификация; 
     б/  задължително термометриране; 
     в/  маркировка; 
     г/  обработка срещу външни паразити; 
д/ обработка срещу вътрешни паразити; 
е/ болните и недъгави кучета се подлагат на евтаназия веднага. 

2. Настанява в обща клетка кучетата за 12 часа – период, през който умират 
всички външни и вътрешни паразити, след което кучетата се настаняват в 
отделни боксове в изолатора. 

3. Новопостъпилите клинично здрави и неагресивни кучета престояват в 
изолатора 6 дни. 

4. Маркира и ваксинира и при желание на граждани да си вземат кучета. 
5. Извършва евтаназия в присъствието на управителя на ЗВК – Смолян: 
а/ непотърсени в 14- дневен срок от датата на улавянето; 
б/ в деня на улавянето на безнадеждно болни, с необратими патологични 
изменения, причиняващи им болка и страдание кучета. 

6. Съставя протокол, който се подписва от управителя на ЗВК, ветеринарния 
лекар извършил евтаназията и гледача. 

 
 

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
 
 

Чл.20. По смисъла на тази програма: 
1. Безстопанствени животни са тези, които са родени като такива, загубени или 
изоставени от своите собственици, които не обитават постройка или друго 
определено за тях място. 

2. Контактни кучета, са тези имащи доказана или предполагаема връзка със 
заразно болни или съмнителни за заразяване кучета. 

3. Зоонози са заразни паразитни болести, предавани от животните на човека. 
4. Дезинфекция е комплекс от методи и средства за обеззаразяване на патогенни 
организми. 

5. Дезинсекция е комплекс от методи за унищожаване на вредни насекоми и 
кърлежи. 



6. Девастация е комплекс от методи за борба с паразитните болести, насочени 
към унищожаване на инвазионните агенти във всички форми на жизнения 
цикъл. 

 
Чл.21.   Собствениците на животни са длъжни да информират ЗВК – Смолян за: 

1. Вида, пола и броя на притежаваните от тях кучета и настъпилите промени в 
числеността им, в срок от 3 дни за новозакупените и 30 дни за новородените. 

2. Предоставят животните си за идентификация, имунизация и диагностични 
изследвания и в сроковете на профилактичната им програма. 

 
Чл.22.  За нарушения от страна на граждани, довели до замърсяване на околната 
среда, застрашаване на живота и здравето на хората,възпрепятствуване работата на 
служителите нна ЗВК – Смолян, виновните лица се наказват с глоба от 50 до 100 лева. 
За нарушенията се съставят актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от 
НВМС. Тези лица издават и наказателни постановления одобрени от Кмета на 
общината. 
 
Чл.23. Лица приели кучета за одомошаване, които не се грижат за животните, пускат 
ги на свобода или ги отглеждат в условия, които са в нарушение на чл.23 т.1 от 
настоящата програма се наказват с глоба до 150 лева без право на обжалване. 
Животното се приема в ЗВК- Смолян, съгласно чл.101 ал.1 от Закона за ветеринарно- 
медицинските дейности в Република България. 
 
Чл.24 Към ЗВК – Смолян ще се изгради и малка хотелска част, в която гражданите 
които имат кучета в домовете си и при отсъствие могат да ги оставят там срещу 
заплащане от 20 лева на ден / в цената влизат нощувка, храна и добри грижи от 
страна на гледачите/. 
 
Чл.25  Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административното 
производство. 
 
 
 Настоящата Програма за саниране на околната среда, чрез регулация на 
популацията на безстопанствените кучета в община Смолян и правилник за дейността 
на Зооветеринарния комплекс – Смолян са приети от Общински съвет – Смолян с 
Решение № 108 от 27.04.2000 година, Протокол № 9. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС – инж.  ЛЮДМИЛ  ЦОЛОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


