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 Относно: Предложение за приемане на „Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на oбщина Шумен 2020-2024 г.“ 
 
 
 Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Шумен е изготвена в изпълнение и съответствие на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от 
Закона за защита на животните и обхваща периода 2020-2024 г. Има за цел установяване на 
ефективни мерки, кито да доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на общината чрез прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на 
популацията, повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната 
кастрация и регистрация. 
 Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на 
улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за 
населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, 
ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия. Безстопанствените кучета 
предизвикват страх сред гражданите.  
 Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер. Едни от тях са 
липсата на популяризация на проблема с безстопанствените кучета и рисковете, които крие той, 
недостатъчната информираност на населението относно задълженията им при отглеждането на 
домашни кучета, ненасърчаване на отговорното отглеждане на кучетата и тяхната кастрация, слаба 
активност при осиновяването им от приюти.   Други са свързани с поведението на собствениците на 
домашни кучета: безотговорно отглеждане, размножаване и безнадзорно извеждане и оставяне без 
контрол. Основен проблем е притеснението за сигурността на населението, в резултат на което 
гражданите използват кучета за охрана – на стопански постройки, на жилища, на производствени 
обекти. В една част от случаите, когато отпадне нуждата от охрана, собствениците изоставят 
кучетата. В други случай се касае за недобре преценени възможности за отглеждане на домашни 
любимци, които се пускат на улицата.  
 През последните години се наблюдава намаляване броя на безстопанствените кучета, 
включително и на случаите от ухапвания от кучета. Свободни  ниши няма, тъй като заловените 
кучета се обезпаразитяват, кастрират и се връщат по места. Именно периода, в който са заловени за 



обезпаразитяване и кастрация, позволява паралелно да се наложи контрол върху домашните кучета 
- регистрацията им и стерилизацията /по желание на собственика/ на част от тях. Броят на кучетата 
от улицата постепенно ще се  редуцира до трайното изчезване на явлението „безстопанствени 
кучета”. Успешната практика налага прилагането на регламентирания от Закона за защита на 
животните метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях места до 
блокиране на раждаемостта - ограничаване капацитета на средата само със стерилни животни. 
 Мерките за овладяване популацията на безстопанствените кучета се осъществяват чрез 
договор с фирма за залавяне, транспортиране до общинския приют, където се кастрират, чипират, 
маркират, ваксинират, обезпаразитяват, издават и попълват  паспорти в Националната ветеринарно-
медицинска система на безстопанствени кучета и връщане на място, където са заловени съгласно 
чл. 47, ал. 3 от Закон за закрила на животните. 
 В съответствие с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове предложения и 
становища по проекта на програмата не са депозирани. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе следното  
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1. Приема „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Шумен 2020-2024 г.“. 
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