
 

ОТЧЕТ 
 

за изпълнение на Общинската програма за установяване на  

контрола върху кучешката популация на територията на  

Община Две могили, Област Русе за 2017 г. 

 

 

Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация на 

територията на Община Две могили, Област Русе е приета на основание чл 40, ал. 1 от Закона 

за защита на животните с Решение № 162 взето на заседание на Общински съвет Две могили с 

Протокол № 16 от 18.07.2008 г. В изпълнение на същата, от 2012 г. Община Две могили 

възлага от части дейностите по програмата на лицензирана фирма чрез сключване на договор 

за услуга, а именно Договор за овладяване популацията на безстопанствените кучета в 

Община Две могили. Изпълнител по договора е Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА 

ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ” гр. Русе. Договорите се актуализират ежегодно. Предмета на 

договора включва: 

- Залавяне на безстопанствени кучета на територията на Община Две могили; 

- Транспортиране на заловените кучета до място, определено за извършване на 

„обработка”; 

- Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на трайна 

маркировка; 

- Връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета; 

- Евтаназия на неизличимо болни кучета; 

- Издаване на паспорт за всяко куче с отразени всички извършени манипулации и 

въвеждане на информацията за обработените кучета в информационната система на 

Българската агенция по безопасност на храните; 

- Последващ контрол съгласно чл. 49 от Закона за защита на животните. 

С цел да се отговори на зачестилите сигнали от граждани за набези от бездомни кучета, 

в последния договор е заложена нова клауза, която дава възможност при нужда повторно да 

бъдат залавяни вече обработени кучета и пускани в други населени места, в границите на 

Община Две могили. Целта е да бъдат разбивани глутниците от бездомни кучета, като 

водачите и агресивните екземпляри да се преместят в райони, отдалечени от населението. 

 

 За последния отчетен период (септември 2016 г. – септември 2017 г.) на територията 

на Община Две могили са заловени и обработени общо 55 бр. бездомни кучета, по населени 

места, както следва: 

 

Населено 

място 

Брой 

кучета 

Издаване на 

паспорт и 

татуиране 

Манипулации  

Ваксина 

срещу 

бяс 

Обезпараз

итяване за 

вътрешни 

паразити 

Третиране 

срещу 

Ектопаразити 

Операции 

/кастрация/ 

Две могили 31 да да да да да 

Пепелина 6 да да да да да 

Широково 3 да да да да да 

К.Върбовка 3 да да да да да 

Батишница 6 да да да да да 

Могилино 6 да да да да да 
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ОБЩО: 55      

 

С цел разбиване на глутници от бездомни кучета, по искане на Община Две могили, 

общо 12 броя животни са преместени в райони, отдалечени от местата на залавяне, 5 броя от 

които са вече обработвани. Това са предимно водачите на глутница и агресивните екземпляри.  

 

Сравнителна таблица за заловените и обработени безстопанствени кучета на 

територията на Община Две могили, по години са както следва: 

 

№ Години  Брой обработени животни 

1. 2012 година 31 броя 

2. 2013 година 22 броя 

3. 2014 година 58 броя 

4. 2015 година 86 броя 

5. 2016 година 33 броя 

6. 2017 година 44 броя 

 ОБЩО:  274 броя 

 

 През изтеклия период не са осиновени и евтанизирани бездомни кучета. 

Справка за заловените през месеца безстопанствени кучета и извършените им 

манипулации се изпраща на Общинския ветеринарен лекар към Българска агенцията по 

безопстност на храните. 

От началото на 2013 г. постъпват ежемесечни сведения от регистрираните на 

територията на общината ветеринарни лекари за издадените ветеринарномедицински 

паспорти на регистрираните кучета.  

 Към 15.09.2017 година броя на регистрираните домашни любимци (кучета) на 

територията на Община Две могили в Интегрираната информационна система на БАБХ е 

общо 205 бр., по населени места, както следва: 

 

Населено място 

Регистрирани домашни 

любимци (кучета) на 

собственици през 2016 г., бр. 

Регистрирани домашни 

любимци (кучета) на 

собственици през 2017 г., бр. 

Две могили 29 броя  70 броя 

Пепелина    1 брой    7 броя 

Широково    1 брой    4 броя 

Острица 27 броя  28 броя 

Каран Върбовка   4 броя   5 броя 

Кацелово 12 броя  12 броя 

Чилнов   9 броя  14 броя 

Батишница   8 броя  11 броя 

Бъзовец   5 броя    6 броя 

Баниска 25 броя  26 броя 

Помен   8 броя    8 броя 

Могилино   2 броя  14 броя 

Общо:                   131 броя                     205 броя 
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По отношение на регистрацията на домашните кучета /компаньони/ е необходимо да се 

проведе разяснителна кампания сред жителите на общината, за ползите от регистрация с 

последваща кастрация на домашните кучета. 

 На територията на Община Две могили има един обект за временно настаняване на 

безстопанствени кучета, намиращ се в базата на бившата общинска фирма „Черни Лом 2008” 

ЕООД гр. Две могили. Същият е в много лошо състояние и на практика не може да се ползва. 

Вписан е в Интегрираната информационна система на БАБХ под № 7150-0834/20.11.2012г. 

 Изразходени средства за изпълнение на програмата за последния отчетен период са в 

размер на 2587,50 лева. Предвидените средства за 2017 г. са в размер на 3600,00 лв., от които 

до момента са изразходени 2092,50 лв. 

През 2017 г. е съставен един предупредителен протокол на физическо лице. Общинска 

администрация е реагирала на три сигнала подадени от телефон 112. Няма съставени актове за 

установени административни нарушения и наказателни постановления във връзка с 

осъществяване и контрол по изискванията посочени в чл. 172, чл. 173 и чл. 177 от Занона за 

ветеринарно медицинската дейност. 

 

 

 

 

 

 


