
 

 

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
              На проведеното заседание на Общински съвет-Вълчи дол, на 30.01.2018 г. бе  приета  Актуализирана 
Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Вълчи дол. 
              За успешното изпълнение на програмата е необходимо да се разполага с точна информация както за 
броя на безстопанствените кучета, така и за броя на домашните кучета на територията на общината. Твърде 
често нежеланите животни са потенциални скитащи по улиците такива. Всички домашни кучета и обитаващи 
частни имоти и стопанства подлежат на чипиране, данните от което трябва да бъдат вписани в регистъра в 
максимално кратък срок. Достъп до пълната информация на системата имат само регистрирани ветеринарни 
клиники и амбулатории, които извършват чипиране, както и съответните институции, които упражняват 
контрол. Достъпът се получава чрез подаване на заявление за достъп и получаване на акаунт. Информацията, 
която е достъпна до масовия потребител е имена на собственика и клиника/амбулатория, извършила 
чипирането или регистрирала чипа. Разполагайки с регистър с достатъчна база данни, осъществяването на 
контрол по спазване изискванията на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) спрямо собствениците на кучета 
ще бъде значително завишен и по-ефективен. Ще се повиши събираемостта на „таксите за притежаване на 
домашно куче”. Работата с електронния регистър позволява – бърза и коректна работа с клиенти – 
собствениците на домашни кучета; добра оперативност и нагледност при изготвяне на справки  и издаване на 
удостоверение за регистрация и платена такса; възможност за обобщаване на данни, изготвяне на отчети и 
справки; контрол върху собственици на домашни кучета.  
              Регистрацията се извършва съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарно медицинската дейност (ЗВМД). 
Масовата и навременна регистрация на животните дава информация за собственика на всяко животно и 
успешно се контролира отношението на собственика към домашния любимец. Регистърът се изготвя за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община 
Вълчи дол и контрол над собствениците с цел блокиране на притока от дома към улицата. 
              Съгласно чл. 175 от ЗВМД за притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните 
данъци и такси (ЗМДТ). 
              Освобождават се от такса собствениците на: 

1. кучета на инвалиди; 
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 
3. кучета, използвани за опитни цели; 
4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 
5. кастрирани кучета; 
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран 

животновъден обект. 
Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото 

регистриране, съгласно чл. 39 от ЗЗЖ.. 
При регистрацията задължително се вписват следните данни за обработените кучета: 

o име на животното; 
o дата на раждане, пол, кастрация; 
o идентификационен номер; 

o ваксини; 
o собственик – име, адрес, актуални телефони. 

              Обработените бездомни кучета се регистрират в електронен регистър. В него максимално коректно и 
бързо се документира/въвежда необходимата информация по извършените манипулации с безстопанствените 
животни от техния улов до последващите през годините обезпаразитявания и реваксинации. Това ще даде 
възможност за добра оперативност и нагледност, за обобщаване на данни, за изготвяне на различни по характер 
и период справки. Всяка година ще има информация за техния брой на територията на общината. В 
перспектива, регистъра ще представлява готова картотека на безстопанствените животни. 
Регистрацията ще се извършва от всички амбулатории на територията на общината, които обработват 
безстопанствени кучета. На всяко куче с променен статут (под надзор или осиновено) се издава 
ветеринарномедицински паспорт, който се предоставя на отговорното лице. В регистрацията задължително се 
вписват следните данни за обработените кучета: 

• Идентификационен номер; 
• Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина; 
• Дата и място на залавяне; 
• Дата на обработката; 
• Дата и място на връщане; 
• Отговорно по надзора физическо или юридическо лице. 

              Данните в регистъра се вписват от ветеринарномедицинското лице извършило обработката на кучето. 
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              Безстопанствените кучета, които не се настанят в приют за постоянно отглеждане са под надзора и 
грижите на общината, организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за 
спазване изискванията на чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ. 
  


