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Протокол № 30 от 30.01.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода 2016-2018 год. 
през 2017 година.  
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на 
животните, Общински съвет при община Кричим приема Годишен отчет за 
изпълнението на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Кричим за периода 2016 – 2018 г.  през 2017 
година. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от 
Закона за защита на животните и като взе предвид фактическите основания в 
Предложение с вх. № РД-01-08-23/15.01.2018 год. от Кмета на община Кричим,  и 
положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ. 
ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
  /Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА 
ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА КРИЧИМ

Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията  на община Кричим следва дейностите и мерките към тях, предвидени в 
,,Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Кричим”. 

Съгласно чл.40, ал.2 от Закона за защита на животните, кметовете на общини 
организират изпълнението на програмите и ежегодно внасят отчет за тяхното 
изпълнение пред Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на 
храните. 

Дейностите по програмата и етапите се отчитат и пред Общински съвет. 
Целта на приетите нормативи  е установяване на контрол върху популацията от 

домашни и безстопанствените кучета, като се гарантира здравето на хората, 
безопасността на средата за живот. 

Определянето на точния брой на бездомните кучета е задължително условие при 
планирането и провеждането на всички мерки за намаляване на тяхната популация. 
Установяването на техния брой в общината и идентифициране на най-рисковите 
територии е важно за това, къде трябва да бъдат насочени усилията приоритетно. 

При подаване на сигнал или жалба за наличие на безстопанствени кучета, се 
реагира своевременно, като комисия назначена със заповед на кмета отива на място за 
проверка. 

На база на проверката се изготвя констативен протокол. В зависимост от 
констатациите  се предприемат действия съгласно изискванията на Наредбата за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Кричим. 

През 2017 г. Зооветеринарен комплекс – Пловдив проведе профилактични 
мероприятия за улавяне и обработване на безстопанствени кучета на територията на 
общината. На 05.04.2017 г. бяха уловени и обработени осем броя кучета. Същите са 
кастрирани, обезпаразитени, имунизирани и върнати на място.  

Качествените промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките 
по програмата и обработването на безстопанствените кучета са повишаване на 
безопасността на средата за живот и намаляване на социалното напрежение. 

Също така регистрацията на 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. През 2017 г. на територията на община 
Кричим са регистрирани общо  83 домашни кучета, които са вписани в регистъра на 
домашните кучета на община Кричим.                      


