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ОТНОСНО:
Предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община
Кричим, относно приемане на Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Кричим за периода 2016 -2018
година.
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим.
Становища: ПК по икономическа и финансово-бюджетна дейност; ПК по
евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство
на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по
социални дейности 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 Програма за овладяване на популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Кричим за периода 2016 – 2018 г.
Общ брой общински съветници: 13
Брой присъствали на гласуването: 13
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” – 13;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Председател на ОбС:…………….
/ А. Хаджиева /
АХ/КМ
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ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КРИЧИМ
2016 – 2018 г.
І. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
Целта на тази Програма е като се използват хуманни методи да се постигне нов
съвременен подход, способстващ за установяване на трайна тенденция за намаляване
на броя на безстопанствените кучета на територията на община Кричим. Формирането
на конкретните цели и мерки на Програмата е извършено на базата на детайлен анализ
на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга
страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на
Република България.
Предвижданията са, че реализирайки програмата на територията на Общината
след около четири години популацията на кучетата трябва да бъде овладяна и да се
премине към извеждане на кучетата от улиците и трайното им настаняване в
приемници.
1. ЦЕЛИ
1.1. Чрез използване на нови по–усъвършенствани подходи да се постигне
трайно намаляване на броя на безстопанствените кучета на територията на община
Кричим.
1.2. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и
домашни кучета, като се гарантира здравето на хората и безопасността на градската
среда.
1.3. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни и
паразитни заболявания, които касаят хора и животни.
1.4. Развиване на чувство за отговорност у гражданите при отглеждане на
кучета.
2. ЗАДАЧИ
2.1. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.
2.2. Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл.2 от ЗЗЖ
2.3. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното им изчезване.
2.4. Повишаване чистотата на градската среда
ІІ. МЕТОДИ
Прилагат се регламентираният от Закона за защита на животните метод на:
1.
Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и
връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.
2.
Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени
кучета.
3.
Задомяване на безстопанствени кучета.
4.
Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.
5.
Регистрация на домашните кучета.
Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл.174 от Закона за
ветеринарно медицинската дейност
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6.

Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.

ІІІ. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА В ОБЩИНА КРИЧИМ
През последните години е регистрирана трайната тенденция на завишаване на
нападнати или ухапани от скитащи кучета хора на територията на община Кричим.
Анализът на профилактиката и борбата с паразитозите показва, че е налице
тенденция към увеличаване. Основание за това е, както тенденцията за увеличаване на
броя на скитащите кучета през последните години, така и съществуващата
многофакторност в реализирането на ефективен епизоотологичен и противоепидемичен
контрол.
Епидемичният процес при паразитозите се обуславя от комплексното действие
на следните фактори – биологичен, природен и социален. Последният се явява основна
движеща сила. Епизоотичо – епидемичният процес при паразитозите е тясно свързан с
влиянието на социалните фактори – характер и степен на развитие на
животновъдството, брой на кучетата, състояние на ветеринарно медицинския контрол,
нивото на образование и здравна култура на населението, материалното състояние,
миграционните процеси, характер на организация на здравеопазването,
диспансеризация, размер на профилактичните и противоепизоотичните мерки за
оздравяване на жизнената среда на човека.
Характерът на епидемичния процес зависи от поддържането на инвазията в
източника – кучето, възможността за разсейване на яйцата на паразитите, степента на
контакта на човека с гостоприемника.
Заболяванията, чиито преносител или гостоприемник е кучето са сериозен
проблем с многостранни измерения: хуманно – медицински, ветеринарно –
медицински, социално битови, икономически и екологични, което налага
разработването на настоящата програма.
ІV.
ОБЩ
ПОГЛЕД
ВЪРХУ
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

ПРОБЛЕМИТЕ,

СВЪРЗАНИ

С

БИОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕНОСТИ
Общи данни – характеристика на вида Canis familiaris
Според зоологическата систематика кучето принадлежи към семейство кучета
(canidae) на разред Хищници (carnivora). Още от дълбока древност хората започнали да
отделят най – послушните, най – възприемчивите, с най – добри качества кучета. Този
изкуствен отбор още в най – ранните стадии на одомашняването спомогнал за
развитието на нужните за хората качества в кучето. Под влияние на условията на
средата и отбора те се изменяли, постепенно се създавали нови породи и техните
представители се кръстосвали по между си. От древността хората се стремели към
въвеждане на определена специализация на породите, която се стараели да затвърдят в
поколенията. Днес кинологията класифицира голямото разнообразие от кучешки
породи в три основни групи:
Примитивни породи – малък брой кучета, непретенциозни, устойчиви, трудно
поддаващи се на дресировка и слабо привързани към човека. Това са някои азиатски
породи и африкански ловни кучета.
Преходни породи - група примитивни кучета, с които човекът е започнал
целенасочена племенна работа и дресировка. Такива са някои групи лайки, кавказки и
средноазиатски овчарки.
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Културни породи - най – многочислената група породисти кучета, за които
човекът е създал благоприятни условия за отглеждане, хранене, племенно развъждане и
практическо използване. Тук се отнасят всички ловни, служебни и декоративни породи
кучета.
Според друга класификация кучетата се делят на 4 групи породи:
Ловни кучета – лайки, хрътки, шпаниели и други.
Служебни кучета – овчарки, елдертериери и др.
Спортно служебни кучета – доберман – пинчер, догове и др.
Декоративни / стайни / кучета – пекинез, чихуахуа, японски хин, болонки и
други.
Кучетата от различните породи са най – различни по тегло и големина. Днес в
света се наброяват над 600 признати породи кучета.Кучетата в зависимост от породата
достигат полова зрялост между 7-12 месечна възраст , но понякога първият еструс при
женските може да се забави до 18- месечна възраст. Обикновено еструсът е два пъти
годишно / пролет и есен / и продължава 14-22 дни. Нормалната бременност продължава
средно 63 дни. Средния брой на малките варира в зависимост от породата, телесното
развитие на майката, храненето. Обикновено при дребните породи новородените са 2-5
броя, а при едрите 6-12 броя. Мястото за раждане женската избира сама – най – често
място, където тя се чувства по – сигурна. Раждането настъпва обикновено през нощта
или в ранните утринни часове. Периодът през който малките сучат продължава до 7-8
седмица от раждането. Млечните зъби на кучето започват да се развиват две седмици
след раждането. Смяната на млечни зъби с постоянни започва между 3,5 до 4 месечна
възраст и обикновено завършва до 8-ия месец. В млада възраст кучето има 32 млечни
зъба, а възрастното куче – 42 постоянни. Зрението на кучето има свои особености. То
не е способно да види предмета едновременно с двете си очи, т.е. всяко око има свое
поле на зрение.
V. СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО ИМ
Големият брой безстопанствени кучета води до:
1.
Здравни рискове - безстопанствените кучета могат да бъдат пре носители
на болести, опасни за човека – бяс, ехинококоза, бруцелоза и др. Регистрорани са
случаи на ухапвания на хора от кучета.
2.
Създаване на дискомфорт за населението:
Много хора се страхуват от кучета, през нощта шумът създаван от животните
смущава гражданите, замърсява се градската среда.
Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората които обичат
животните
3.
Причини за възникване на проблеми с безстопанствени кучета:
Липса на контрол върху популацията на домашните кучета;
Неефективност на прилаганите методи и несъобразяване с комплексния
характер на проблема;
Временното използване на кучета за пазачи на различни обекти от
физически и юридически лица, след което се изоставят;
Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите,
от които се нуждаят – собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи
отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности го изоставя;
Липса на контрол върху популацията на домашни кучета.
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VІ.
МЕРКИ
ЗА
ОВЛАДЯВАНЕ
БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

ПОПУЛАЦИЯТА

НА

МЯРКА 1 Създаване на територията на Община Кричим на кастрационен
център и временен приют за кучета.
Изграждане на информационна система с налична база данни за
собственика и лекуващия ветеринарен лекар.
Поставяне трайна маркировка с цел регистрация, идентификация и
избягване на повторно залавяне
Оказване помощ на пострадали и болни животни
Задължителна здравна профилактика на кастрираните кучета.
Залавяне и обработване на уличните кучета
МЯРКА 2 Организиране и обозначаване на места забранени за разходка на
домашни кучета
МЯРКА 3 Контрол по изпълнение сигнали и оплаквания на граждани, свързани
с немаркирани животни. Възлага се на съществуваща или новосъздадена общинска
структура, като се съвместява и с други функции.
МЯРКА 4 Създаване на организация за регистриране на домашни кучета и
маркирането им като такива с подходяща маркировка /микрочип /
VІІ. ФИНАНСОВ
ПРОГРАМАТА

РЕСУРС

И

ВРЕМЕ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

Източници на финансов ресурс за обезпечаване на Програмата:
Бюджета на общината;
Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД;
Дарения;
Време за изпълнение
Програмата е с тригодишен срок на изпълнение съгласно §5 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗЗЖ.
Ежегодно се отчитат и актуализират дейностите и етапите по Програмата пред
Общински съвет – Кричим и директора на Областна дирекция по безопасност на
храните, съгласно чл.40, ал. 2 от ЗЗЖ.

