
 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

       

 
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ ЗА 2019 ГОДИНА“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

град Враца, 2019 година 

 

 



 2 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Изпълнение на дейности за овладяване 

на популацията на безстопанствени животни за 2019 година“. 
 С Решение № 1050/ 30.06.2015г. на Общински съвет Враца е приета Общинска 

програма за  овладяване популацията на бездомни и безстопанствени кучета за 2015 – 

2018 г. Настоящата програма е разработена на основание Закон за защита на животните  

/ЗЗВ/ (изм. ДВ бр. 92 от 22 Ноември 2011 г.). В структурно отношение Програмата е 

оформена съгласно разпоредбите на Закон за ветеринарномедицинската дейност, а 

съдържанието й е подчинено на целите на Закона за защита на животните. 

 В тази връзка, Програмата за намаляване популацията на бездомни и 

безстопанствени кучета на територията на Община Враца ще бъде основният документ за 

провеждане на политика по овладяване на популацията, за което е необходимо да бъде 

стартирана процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Съгласно Закон за защита на животните ( изм. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2011г.), 

защитата на животните се изразява в опазване на техния живот, здраве и добро 

състояние, предпазването им от не хуманно, жестоко и особено жестоко отношение, 

осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните 

физиологични и поведенчески особености. 

Към настоящият момент Община Враца не разполага с приют за 

безстопанствени животни, поради което безстопанствените животни ще се връщат по 

местата, от които са взети след извършване на манипулациите, предмет на настоящата 

обществена поръчка. 

Не се допуска връщането на безстопанствените кучетата в дворове на детски 

ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца и 

автомагистрали. 

 

 С избора на изпълнител на обществената поръчка се очаква постигане на 

следните резултати: 

o Продължаване на необходими дейности, свързани с: 

- Намаляване популацията на безстопанствените животни – кучета; 

            - Подобряване на общественото здраве и безопасност на населението; 

            - Опазване живота, здравето и доброто състояние на безстопанствените животни; 

            - Хуманно отношение към безстопанствените животни; 

            - Популяризиране на мерките за защита на животните. 

o Изпълнение на нормативното законодателство, свързано с предмета на 

обществената поръчка: 

           - Да се идентифицират и анализират проблемите в областта на здравеопазването на 

животните на територията на общината, да установят причините и да се предложат решения и 

действия за тяхното преодоляване. 

           - Да се формулират приоритетите и се стиковат общинските мерки с националните 

програми и стратегии. 

           - Да се предвидят основните мерки, чрез които общината следва да изпълнява 

задълженията си и реализира правомощията си, делегирани й от нормативните актове в 

областта на здравеопазването на животните. 

           - Да се аргументират проектите на общината, предлагани за финансиране от общински, 

национални и международни източници на финансиране. 

           - Да използват оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като се 

съсредоточат за решаване на приоритетните проблеми. 

           - Да се обединят усилията на общинските органи, държавните институции, населението, 

НПО и предприятията на територията на общината, за преодоляване на предизвикателствата в 

областта на здравеопазването на животните. 
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 С настоящата обществена поръчка се цели намаляване популацията на 

безстопанствените животни – кучета. Приблизителния брой безстопанствени животни, 

които ще бъдат залавяни и манипулирани са до 700 броя. 

 

Транспортиране на безстопанствените животни 

1. Използват се превозни средства, които гарантират спазването на изискванията 

за защита на животните, безопасността на другите участници в движението и на 

животните; 

2. Транспортирането на заловените кучета да се извършва със специално 

оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация. 

 

Поддържане регистър на обработените безстопанствени кучетата, 

съдържащ: 

1. Дата и място на залавяне на животното; 

2. Дата и място, на което е върнато животното; 

Забележка: Ежемесечно регистъра се представя в общинската администрация за 

контрол на дейността. 

 

Манипулациите, предмет на настоящата обществена поръчка са, както 

следва: 

1. Залавяне и транспортиране на безстопанствени животни до мястото за 

обработка и обратно или до приют. 

2. Обезпаразитяване (вътрешни и външно) на безстопанствени кучета; 

3. Ваксинация на безстопанствени кучета против бяс; 

4. Кастрация на безстопанствени кучета; 

5. Маркировка на кучетата: татуиран на едното ухо идентификационен номер 

или електронен чип и V-образно копиране на другото ухо, или друга видима ушна 

маркировка. 

6. Евтаназия при необходимост и при спазване законовите разпоредби. 

 

Манипулациите, които ще се извършват върху безстопанствените животни 

трябва да са подчинени на принципите на Закона за защита на животните, а именно: 

опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно, 

жестоко и особено жестоко отношение. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ 

Участниците могат да провеждат периодични информационни кампании, даващи 

информация за намаляване популацията на бездомните кучета, за отговорното 

отглеждане на домашните любимци, вместо изхвърлянето и развъждането им и т.н. 

Информационните кампании могат да получат публичност чрез общинската 

администрация, неправителствени организации, европейски и световни организации и 

т.н. 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 Закони и подзаконови нормативни актове 

Закона за защита на животните.  

Закон за ветеринарно медицинската дейност.  

 Стратегии, планове, програми 

Общинска програма за овладяване популацията на бездомни и безстопанствени 

кучета за 2015 – 2018 година.  

 Общински наредби 

Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Враца. 


