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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

БАБХ – Българска Агенция по Безопасност на Храните 

ВМХ – Ветеринарномедицинскa хигиена 

ДДД – Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

ЗЗЖ – Закон за Защита на животните 

ЗВМД – Закон за ветеринарномедицинската дейност 

КЕО – Коефициент на естествена осветеност 

ОДБХ – Областна Дирекция по безопасност на храните 

ПОПБК – Програма за овладяване популацията на 

безпризорните кучета 

СК – Светлинен коефициент 

Т – Температура   

R – Относителна влажност  

V – Скорост на движение на въздуха 

CO2 – Въглероден диоксид 

NH3 – Амоняк  

H2S – Сероводород 
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1. УВОД 

Днес кучето е най-социалното животно, съпътстващо ни в 

различни  житейски области. Не можем да не отбележим 

обаче, че в България отглеждането му придоби най-

високостепенна актуалност след обществено-икономическите 

промени в България през 1989 година.  

Кучето доказано носи практически ползи на хората, в 

качеството му на работно животно: пазач, теглене на 

впрягове, охрана, компаньон, одоролог и др. Допринася за 

намаляване депресивните състояния и чувството за самота 

чрез нов стил на живот и емоции. Установено е, че 

присъствието му около нас намалява стреса, което 

стабилизира статуса на имунната ни система. 

Одомашняването на кучето, ползата му и специалната 

защита, оказана му от човека са спомогнали за 

задълбочаването на връзката между тях. Днес това 

равновесие често се нарушава, а резултатът е позволеното 

безконтролно размножаване на актуалното животно и 

присъствието му на улицата. Попаднало там, то се оказва в 

необичайни условия и реагира неадекватно. Особено, ако е 

подложено на агресия от страна на злонамерени хора. Такова 

куче става страхливо и агресивно, защото страхът поражда 

агресията. Поради тези причини (не само) през последните 

години зачестиха случаите на нахапани до смърт хора, което е 
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недопустимо да се случва през 21 век, след като 

прокламираме, че кучето е най-добрият приятел на човека. Но 

животното ни помага целенасочено и е с успешно поведение, 

само ако се стопанисва правилно (отглеждане съобразно 

ветеринарномедицинските хигиенни изисквания). В противен 

случай възникват проблеми, водещи неизменно до 

увеличаване безпризорната кучешка популация – съществен 

проблем, застрашаващ общественото здраве, поради рискове 

от нападение над хората и други животни, развитие на 

антропозоонози, транспортни произшествия и пр. Как да се 

подходи към този проблем, каква да бъде успешната 

концепция за решаването му – това е принципно основната 

научна нишка на настоящия дисертационен труд. 
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СОБСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящия дисертционен труд бе да се проучи 

влиянието на зоохигиенните условия при (върху) формиране 

поведението на настанените в приемници безпризорни 

кучета, анализ и предложения за промени в програмите за 

работа и редуциране на безпризорната кучешка популация в 

България.  

Изпълнението на формулираната основна цел, заложена в 

дисертационния труд постави решаването на следните задачи: 

1.  Да се проучи зоохигиенния статус на изследваните 

приемници за безпризорни кучета, разположени в 

различни райони на България; 

 

2. Да бъдат подредени по степен на значимост различните 

ветеринарномедицински хигиенни  фактори, за правилно 

групиране на кучетата в приемниците, изграждане на 

стабилна йерархия, успешно вторично социализиране и 

неразвитие на патоетология; 

 

 

3. Да се установят и класифицират основните зоохигиенни 

фактори при проявата и развитието на 
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патоетолоетологични промени при безпризорните кучета в 

приемници; 

 

4. Предложения за корекции и допълнения на програмата за 

отглеждане на кучета в приемници, както и за намаляване 

на безпризорната кучешка популация. 
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

3.1. Материал. 

Изследванията  реализирахме в продължение на две години 

(2014 и 2015 г.) през трите годишни сезона (пролет, лято, 

зима). Акцентира се върху влиянието на двата вида 

зоохигиенни показатели – биохимикофизични и 

социобиологични за формиране поведението на 

безпризорните кучета и развитието на патология при 

неспазването им от страна на човека.  

Обект на нашето изследване бяха общо 183 броя безпризорни 

кучета, настанени в 10 общински приемника, както и самите 

приемници.  

За определяне степента на влияние на отделните фактори 

бяха  структурирани следните единици и групи: 

Фактор пол (F1): 

- 1 – ва група (G1) – свободно боксово групово отглеждане на 

3 броя нечистопородни кучета (2 мъжки и 1 женско), 

настанителна площ по 2 m2 на глава, еднаква едрина  (едри – 

20 – 30 кг), известна степен на социализиране, 

темпераментална съвместимост – холерик и сангвиник;   

- 2 – ра група (G2) – свободно боксово групово отглеждане на 

3 броя нечистопородни кучета (2 женски и 1 мъжко), 
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настанителна площ по 2 m2 на глава, еднаква едрина  (едри – 

20 – 30 кг), известна степен на социализиране, 

темпераментална съвместимост – холерик и сангвиник;  

Фактор „брой настанени кучета в един бокс“ (численост), 

(F2).  

За определяне степента на влияние на този фактор 

разделихме изследваните животни в 4 групи както следва: 

- 1 – ва група (G1) – свободно боксово групово отглежданена 

8 броя нечистопородни кучета, настанителна площ по 2 m2 на 

глава, различен пол, различна едрина  (малки – 3 – 5 кг и 

средни – 5 – 15  кг), известна степен на социализиране, 

темпераментална съвместимост – холерик и сангвиник; 

- 2 – ра група (G2) – 6 броя; 

- 3 – та група (G3) – 4 броя; 

- 4 – та група (G4) – 2 броя; 

Фактор „едрина“ (F3). 

- 1 – ва група (G1) – свободно клетъчно отглеждане на 4 броя 

чистопородни кучета с различна едрина (2 малки, 1 средно и 

1 едро), изравнени по пол (2 мъжки и 2 женски), настанителна 

площ по 3 m2, известна степен на социализиране и 

темпераментална съвместимост; 
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- 2 – ра група (G2) – свободно клетъчно отглеждане на 4 броя 

чистопородни кучета с еднаква едрина (средни), еднакви по 

пол (4 женски), настанителна площ по 3 m2, известна степен 

на социализиране и темпераментална съвместимост; 

Фактор „подова площ за едно куче“ (F4). 

- 1 – ва група (G1) – свободно клетъчно отглеждане на 3 броя 

кучета, настанителна площ по 1,5 m2 с еднаква едрина 

(средна), пол, известна степен на социализиране и 

темпераментална съвместимост; 

- 2 – ра група (G2) – свободно клетъчно отглеждане на 3 броя 

кучета, настанителна площ по 2 m2 с еднаква едрина (средна), 

пол, известна степен на социализиране и темпераментална 

съвместимост; 

- 3 – та група (G3) – свободно клетъчно отглеждане на 3 броя 

кучета, настанителна площ по 4 m2 с еднаква едрина (средна), 

пол, известна степен на социализиране и темпераментална 

съвместимост; 

Фактор „визуален контакт“ (F5). 

- 1 – ва група (G1) – свободно отглеждане на 3 броя 

нечистопородни кучета, настанителна площ 3 m2, еднакви по 

едрина и пол. Преградната стена между съседният бокс бе 

решетъчна ограда, позволяващ визуален контакт с кучетата от 
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съседния бокс. Известна степен на социализация и 

темпераментална съвместимост. 

- 2 – ра група (G2) – свободно отглеждане на 3 броя 

нечистопородни кучета, настанителна площ 3 m2, еднакви по 

едрина и пол. Преградната стена между съседния бокс беше 

плътна ограда, непозволяващ визуален контакт с кучетата от 

съседния бокс. Известна степен на социализация и 

темпераментална съвместимост. 

Фактор „темпераментална съвместимост“ и свързаната с него 

степен на социализиране (контролни групи), (F6).  

- 1 – ва група (G1) – свободно групово отглеждане – 6 броя 

кучета, настанителна площ 2 m2 на глава, различен пол, 

различна едрина (4 малки и 2 големи), нечистопородност, 

известна степен на социализиране и темпераментална 

несъвместимост – 4 сангвиника, 1 флегматик, 1 меланхолик; 

- 2 – ра група (G2) – свободно групово отглеждане – 4 кучета, 

настанителна площ 2 m2 на глава, различен пол, едрина (1 

голямо – 15 – 25 и 3 малки 1 – 5 кг), нечистопородност, 

известна степен на социализиране, темпераментална 

несъвместимост – 3 сангвиника и 1 меланхолик; 

- 3 – та група (G3) – свободно групово отглеждане – 2 броя 

кучета, настанителна площ 3 m2 на глава, различен пол, 
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едрина (2 големи, 20-30 кг), нечистопородност, известна 

степен на социализиране, темпераментална несъвместимост – 

2 меланхолика. 

За установяване влиянието на климатичните фактори 

извършихме трикратни изследвания за всяка една година, 

както следва: 

1 – през летния сезон; 

2 – през зимния сезон; 

3 – през пролетния сезон. 

Общо за целия изследователски период бяха изследвани 183 

броя безпризорни кучета, разпределени в 6 опитни 

постановки по отношение на изследвания фактор, описани 

по-горе. Общо и съобразно 6-те фактора кучетата бяха 

разпределени в 16 отделни групи. 

Устройването на боксовете и клетките бе съобразено, но само 

частично с изискванията на ветеринарномедицинската 

хигиенна наука и нормите за осигуряване благополучието на 

животните.  

Проучени бяха 10 приемника за безпризорни животни, 

разположени в различни райони на България. Всички 
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изследвани обекти бяха общинска (държавна) собственост, 

законово регистрирани съобразно целта, за която са устроени.  

Изследваните приемници определихме съобразно 

административно-териториалното деление, природо-

климатичните и демогравските особености (Автоколектив, 

1997).  

За по-голямо удобство обследваните приемници ги 

обозначихме с арабски цифри посочени в таблица №1. 

                  Табл. № 1. Обозначение на изследваните приемници 

Обозначение, № Наименование на 

приемника 

1 ОПБК Пловдив 

2 ОПБК Сеславци 

3 ОПБК Горни Богров 

4 ОПБК Стара Загора 

5 ОПБК Бургас 

6 ОПБК Каменар (Варна) 

7 ОПБК Русе 

8 ОПБК Кърджали 

9 ОПБК Добрич 

10 Анимал Рескю София 
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3.2. Методи. 

Методите, които приложихме двукратно за изследване 

влиянието на  зоохигиенния статус на 10 – те обекта върху 

поведението на безпризорните кучета бяха: 

3.2.1. Изследване основните биохимикофизични зоохигиенни 

фактори  в помещенията им (Тº, R %, V m/s, 

съдържание на вредни газове – CO2, NH3, H2S) по 

стандартните зоохигиенни методи. Стойностите на тези 

показатели бяха осреднени за отделните сезони. За 

измерване и регистрация на показателите на T, R, V, 

осветеност, ниво на шума, беше използван 

мултифункционален анализатор „PCE-EM 883“, 

луксметър и шумомер „HD 8701“. 

          Фиг. № 1 Луксметър               Фиг. № 2 Шумомер „HD 8701“. 
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Фиг. № 3 „PCE-EM 883“ 

 

3.2.2. Категоризация на приемниците съобразно 

осъществената ветеринарномедицинска хигиенна 

преценка чрез т. нар. чек – листи с точковата система на 

преценяване по тристепенна скала от 0, 1, 2 точки 

(Узунова, 2006), използвана за целта на дисертационния 

труд; 

3.2.3. Регистрация етиологията, същността и честотата на 

проявление на различните патоетологични състояния 

при безпризорни кучета. За регистриране 

поведенческите активности на кучетата беше 

използвана видеокамера GoPro Black Edition ,система за 

видеонаблюдение HIK VISION DS-7200, както и 

фотоапарат CANON EOS 60D. Поведението на 
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животните в отделните групи беше регистрирано 

двукратно по 40 min. на ден в продължение на три дена 

през интервал от един ден. След което видеоданните 

бяха обработени със специален софтуер „The Observer 

XT 8.0, Noldus“, с който се анализираха честотата и 

типа на проявените поведенчески нарушения; 

3.2.4. Етологичен метод на Брето за типизиране нервната 

система на безпризорните. Използва се достатъчно 

голямо огледало, така че кучето да може да се види в 

цял ръст. Описват се реакциите на животното в 

момента когато се оглежда в него. Всяко кученце се 

изследва поотделно в продължение на 30 минути. Чрез 

този метод е възможно да се прецени темперамента на 

кучето; 

3.2.5. Етологичен метод за определяне степента на 

социализиране на кучето (по проявление на страх и 

агресия) – по метод №1 на БАБХ; 

3.2.6. Метод на регистрация, пряка анкета, интервю и беседа 

– в качеството им на елементи от методологията на 

емпиричното социологическо изследване по Михайлов 

(1980); 

3.2.7. Статистически методи за обработка на част от 

изследваните показатели – Microsoft Exell – Desctriptive 

Statistic, както и метод за анализ на честотни таблици 
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съобразно проведените изследвания по 

хигиннотехнологичния статус на приемнците за кучета. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ 

4.1. Технологични решения относно отглеждането на 

безпризорни кучета в българските приемници – 

разположение, капацитет, структура, устройство на 

сгради, помещения, боксове и пр. 

Те са разположени на 0,5 – 4 км извън населените места и 

достатъчно отдалечени от шосета, ж. п. линии, язовири, водни 

обекти, вилни зони, други ферми, фабрики и заводи (съгласно 

Наредба №44 и Наредба №41). Собственост само и 

единствено на общините, независимо от факта, че бяха 

устроени до големи областни центрове. Теренът, върху който 

бяха разположени проучваните обекти бе равен, отцедлив, 

сух, добре огряван от слънцето.  

Изложението бе южно (50%), югоизточно (30%)  и 

югозападно (20%). Местностите, в които се намираха 

приемниците бяха гористи (10%), полугористи (20 %) и 

равнинни (70%).  

Фигура №4 (по-долу) графично изобразява разположението 

на проучваните приемници за безпризорни кучета съобразно 
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посоките на света, а фиг. №5 – характеристиката на 

местностите, в които те са устроени. 

Фиг. № 4 Изложение на изследваните приемници сппямо посоките 

на света 

 

 

Фиг. № 5 Процентно разпределение на приемниците по местности 

 

50% 

30% 

20% 

Изложение на приемниците, % 

Южно Югоизточно Югозападно 

10% 

20% 

70% 

Разпределение по местности 

Гористи 

Полугористи 

Равнинни 
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Общият брой отглеждани безпризорни кучета по време на 

нашите изследвания в посочените по-горе  обекти бе 1950. 

Разпределението на кучетата в отделните приемници е 

посочено на табл. №2. 

Табл. № 2 Капацитет на изследваните приемници и брой настанени 

кучета 

Приемник 
№ 

Общ брой 
настанени кучета Капацитет на приюта Запълненост % 

1 30 36 83,33 

2 200 260 76,92 

3 860 1500 57,33 

4 25 65 38,46 

5 30 50 60,00 

6 150 197 76,14 

7 300 300 100,00 

8 10 10 100,00 

9 25 30 83,33 

10 320 400 80,00 

Общо: 1950 2848 68,47 

 

Животните се отглеждаха чрез различни технологични 

решения. Най-често срещаната система бе свободното 

групово отглеждане в боксове или клетки (60%). На следващо 

място бе варианта закрит бокс с дворче за разходка (20%). 

Другите два варианта на отглеждане бяха двоен бокс с дворче 

за разходка (10%) и полуоткрит бокс без дворче за разходка 

(10%). В част от приемниците бяха обособени няколко 

варианта технологични решения (изцяло закрито отглеждане 
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в хали + полуоткрито отглеждане в хали – Варна (Фиг.№6)). 

Тоест, 60% от приемниците са предпочели свободното 

клетъчно/боксово отглеждане, а 40% са устроили второто 

технологично решение – груповото свободно отглеждане в 

боксове или клетки. Никъде не срещнахме вързано 

отглеждане на кучетата. Във всеки приемник бяха обособени 

и индивидуални заграждения за настаняване на тежко болни 

кучета, както и  такива с доказана високостепенна агресия 

(100%). Индивидуално се настаняваха и кучета в 

карантинното помещение. 

 

Фиг. № 6 ОПБК Варна (ориг.) 
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4.2. Видове строителни материали, устройващи 

различните конструктивни елементи на приемниците 

за безпризорни кучета в България – коефициент на 

топлопроводност, изолационни качества и др. 

Подът на клетките за безпризорните бе изграден от бетон при 

всички изследвани приемници с коефициент на 

топлопроводност λ = 5,24. В 6 от приемниците (№1, 2, 4, 5, 7 

и 8), бяха използвани дървени скари, предназначени да 

предпазват животните от неблагоприятното въздействие на 

бетоновия под. В останалите 5 приемника бяха обособени 

колибки, конструирани само от дървен материал с λ = 0,63. 

Покривът на клетките бе устроен от метал, керемиди или 

бетонна плоча изолирана с дървен материал. 

Стените на боксовете, изпълнени от зидария  от решетъчни 

тухли с варо – пясъчен разтвор с λ = 1,89. 

Преградните стени между боксовете при отделните 

приемници бяха реализирани от плътна зидария със замазка, 

плътна метална преграда или комбинация от плътна и 

решетъчна част (метални пръчки или оградна мрежа) в 100 % 

от изследваните обекти. 

Колибките – конструирани главно от дърво или пресовани 

дървени стърготини (шперплат с λ – 0,63). Те бяха 

повдигнати от пода на височина от 3 до 8 sm, за да се избегне 
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непосредствения контакт с пода и намокрянето по време на 

почистване и измиване на боксовете. 

Боксове: Под – бетонен при 80% и теракотен – 20%, покрив – 

90% бетонна плоча и при 10 % метален. 

Дворчетата за разходка бяха изцяло с бетонен или теракотен 

под, позволяващо лесното отмиване на фекалии и други 

отпадъци. 

Боксова площ за 1 куче при групово отглеждане: при 

различна едрина: малки, средни и големи – по 2 m2; при 

средни и големи по 3 m2; при малки по 1 m2. 

Общата площ на клетките или бокосвете се определяше 

съобразно броя на кучетата, намиращи се в тях. За 1 куче бе 

устроено средно по 1,5 до 3 m2 площ. 

Площта на дворчетата  варираше от 6 до 18 m2 с площ за 1 

куче 3 – 8 m2. 

Устройство на кухнята. Тя бе налична в 6 от 10 те приемника, 

където ако се налагаше се приготвяше и миксираше храна. 

Подът и стените бяха конструирани от плътен бетон и 

теракотени плочи.  

Устройство на площадката за разходка. Такава беше налична 

само в някои от посетените приемници. Общата й площ бе 

различна в зависимост от капацитета на обекта. При всички 

налични площадки за разходка подът бе почвен с тревиста 

растителност. Бяха заградени с метална телена ограда с 
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височина 1,8 – 2 m. Фактът бе установен в 40 % от 

изследваните единици, в останалите 60 % установихме 

ограждение от жив плет. 

Цялата територия на приемниците бе оградена с телена 

ограда в 40% от случаите, в останалите 60% оградата бе жив 

плет. Той бе предпочитан, макар, че не води до по-

високостепенна сигурност. 

4.3. Микроклимат 

4.3.1. Температура, относителна влажност, скорост на 

движение, въздухообмен, съдържание на вредни във 

въздуха на изследваните приемници. 

Клетъчно или боксово, кучетата винаги са в полуоткрито 

пространство, тъй като и двата вида конструктивни елементи 

(клетки и боксове) не са в изцяло закрити помещения. 

Всъщност разликата между клетка и бокс за куче се състои в 

това, че в първия случай е налична колибка за почивка и 

приютяване при лошо време (силно слънце, сняг, дъжд, силен 

вятър и пр.), във втория случай тя не е устроена. 

Регистрираните най-големи отклонения от хигиенните норми 

бяха главно през летния и зимния сезон (Наредба №41, чл. 6, 

т. 4). Те са с от 3 до 6 ºС по-високи през лятото и  7 – 10 ºС 

по-ниски през зимата от минимално- и максимално-

допустимите, но никога оптимални за отглежданите кучета 



25 
 

(15 – 21ºС). През пролетния сезон отклоненията в тази посока 

са по-незначителни – от 1 до 3ºС. 

Скоростта на движение на въздуха през трите сезона бе от 

0,12 до 0,47 m/s при оптимална 0,1 – 0,3 m/s. Вентилацията бе 

естествена, поради което не изчислявахме въздухообмен. 

Относителната влажност на въздуха се колебаеше между 60 и 

80 %, при норма 65 %.  

Съдържанието на вредни газове бе  съответно: 

- CO2 – от 0,095 % до 0,45%  през всичките сезони на 

изследванията; 

- NH3 – от 0,01 mg/l до 0,02 mg/l през всичките три сезона на 

изследванията; 

- H2S липсваше. 

Резултатите от микроклиматичните ни изследвания сме 

посочили в таблици.. 

Табл. № 3 Средни стойности на микроклиматичните показатели (T, 

R и V) през пролетния сезон 

Приемник 
№ 

Т° R, % V m/s 

1 14.35 ± 0.129 64 ± 1.528 0.018 ± 0.013 
2 12.21± 0.194 55 ± 2.749 0.2 ± 0.011 
3 13.01 ± 0.142 58 ± 1.752 0.3 ± 0.011 
4 14.99 ± 0.192 58 ± 1.724 0.36 ± 0.031 
5 15.23 ± 0.119 70 ± 2.266 0.45 ± 0.048 
6 14.91 ± 0.059 65 ± 1.459 0.11 ± 0.019 
7 14.63 ± 0.099 68 ± 1.861 0.19 ± 0.025 
8 13.88 ± 0.132 59 ± 1.056 0.25 ± 0.018 
9 14.21 ± 0.130 60 ± 2.023 0.45 ± 0.034 

10 12.11 ± 0.200 55 ± 1.969 0.35 ± 0.035 
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Табл. № 4   Средни стойности на микроклиматичните показатели 

(ниво на шума, осветеност и вредни газове) през пролетния сезон 

Приемник 
№ 

Шум, dB Осветеност, lx NH3, mg/l CO2, % 

1 66 ± 4.32 5450 ±49.74 0.01 ± 0.0006 0.19 ± 0.014 

2 75 ± 1.41 4856 ± 447.02 0.02 ± 0.004 0.21 ± 0.013 

3 89 ±2.45 6658 ±129.79 0.01 ± 0.012 0.24 ± 0.016 

4 58 ± 2.16 5721 ± 22.127 0.01 ± 0.001 0.19 ± 0.015 

5 86 ± 1.63 7355 ± 50.07 0.01 ± 0.0008 0.12 ± 0.010 

6 86 ± 1.63 4321 ± 35.65 0.013 ± 0.0014 0.3 ± 0.021 

7 81 ± 1.87 3695 ± 42.82 0.012 ± 0.0006 0.23 ± 0.01 

8 59 ± 1.46 2280 ± 71.51 0.02 ± 0.0017 0.21 ± 0.013 

9 67 ± 1.29 3421 ± 17.38 0.013 ± 0.0085 0.36 ± 0.018 

10 78 ± 1.46 3015 ± 29.19 0.011 ± 0.0008 0.095 ± 0.009 

 

Табл. № 5 Средни стойности на микроклиматичните показатели (T, 

R, и V) през летния сезон 

Приемник 
№ 

Т° R, % V m/s 

1 26.2 ± 0.154 58 ± 1.655 0.32 ± 0.058 

2 25.2± 0.147 60 ± 2.328 0.15 ± 0.015 

3 25.5 ± 0.125 60 ± 2.154 0.12 ± 0.019 

4 25.2 ± 0.189 52 ± 2.489 0.21 ± 0.028 

5 24.5 ± 0.123 61 ± 2.396 0.35 ± 0.036 

6 24.3 ± 0.201 50 ± 1.212 0.47 ± 0.018 

7 25.1 ± 0.103 62 ± 2.304 0.46 ± 0.023 

8 24.2 ± 0.142 48 ± 0.956 0.15 ± 0.021 

9 26.9 ± 0.136 52 ± 2.856 0.25 ± 0.038 

10 25.6 ± 0.215 60 ± 1.506 0.15 ± 0.028 
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Табл. № 6  Средни стойности на микроклиматичните показатели 

(ниво на шума, осветеност и вредни газове) през летния сезон 

Приемник 
№ 

Шум, dB Осветеност, lx NH3, mg/l CO2, % 

1 59 ± 3.52 5640 ±75.24 0.02 ± 0.0005 0.22 ± 0.015 

2 68 ± 1.89 5021 ± 142.02 0.01 ± 0.0045 0.21 ± 0.012 

3 85 ±2.35 6800 ±145.79 0.01 ± 0.013 0.15 ± 0.015 

4 60 ± 1.85 5560 ± 47.27 0.01 ± 0.0021 0.3 ± 0.014 

5 86 ± 2.25 6920 ± 35.57 0.02 ± 0.0007 0.35 ± 0.011 

6 89 ± 1.86 4256 ± 35.25 0.015 ± 0.0012 0.16 ± 0.023 

7 74 ± 1.77 3865 ± 48.72 0.014 ± 0.0008 0.18 ± 0.12 

8 45 ± 1.32 1850 ± 79.56 0.01 ± 0.0015 0.24 ± 0.011 

9 65 ± 1.79 3500 ± 67.98 0.016 ± 0.0095 0.25 ± 0.015 

10 69 ± 1.23 2850 ± 79.15 0.015 ± 0.0007 0.15 ± 0.007 

 

Табл. № 7 Стойности на микроклиматичните показатели през 

зимния сезон 

Приемник 
№ 

Т° R, % V m/s 

1 5.45 ± 0.215 69 ± 2.566 0.25 ± 0.025 

2 6.67 ± 0.158 72 ± 2.856 0.30 ± 0.054 

3 3.78 ± 0.147 72 ± 1.355 0.35 ± 0.015 

4 6.45 ± 0.203 69 ± 2.056 0.39 ± 0.041 

5 7.78 ± 0.186 79 ± 2.282 0.26 ± 0.038 

6 7.11 ± 0.177 78 ± 1.523 0.45 ± 0.021 

7 6.25 ± 0.199 79 ± 1.588 0.15 ± 0.019 

8 4.36 ± 0.233 72 ± 2,231 0.25 ± 0.015 

9 5.58 ± 0.135 70 ± 2.085 0.20 ± 0.042 

10 13,59 ± 0.260 66 ± 0,985 0.18 ± 0.039 
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Табл. № 8 Средни стойности на микроклиматичните показатели 

(ниво на шума, осветеност и вредни газове) през зимния сезон 

Приемник 
№ 

Шум, dB Осветеност, lx NH3, mg/l CO2, % 

1 58 ± 4.32 3200 ±49.74 0.014 ± 0.0006 0.20 ± 0.018 

2 62 ± 1.41 2862 ± 447.02 0.015 ± 0.004 0.20 ± 0.003 

3 73 ±2.45 3859 ±129.79 0.013 ± 0.012 0.30 ± 0.006 

4 49 ± 2.16 2954 ± 22.127 0.014 ± 0.001 0.20 ± 0.005 

5 78 ± 1.63 5230 ± 50.07 0.014 ± 0.0008 0.10 ± 0.012 

6 69 ± 1.63 2125 ± 35.65 0.013 ± 0.0014 0.30 ± 0.025 

7 74 ± 1.87 2434 ± 42.82 0.014 ± 0.0006 0.25 ± 0.015 

8 45 ± 1.46 1956 ± 71.51 0.015 ± 0.0017 0.35 ± 0.017 

9 75 ± 1.29 2632 ± 17.38 0.016 ± 0.0085 0.25 ± 0.011 

10 56 ± 1.46 2985 ± 29.19 0.011 ± 0.0008 0.10 ± 0.007 

 

4.3.2. Осветеност и равнище на шум в проучваните обекти. 

Осветеността във всички изследвани приемници бе 

естествена по отношение на кучетата. Данните относно 

средната осветеност на сградите за отглеждане на кучета са 

посочени в таблици №7, 9 и 11. Установихме изкуствено 

осветление само в административните помещения, както и по 

две или три външни осветителни тела, подпомагащи работата 

на персонала през нощта. Равнището на шум не надвишаваше 

стойностите определени от Европейската директива (85 dB). 

То беше най-силно при приемниците с по-голям капацитет и 

при по-гъсто настанените животни. 
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4.4. Хранене и поене на безпризорните кучета в 

българските приемници. 

Храненето на безпризорните кучета  във всички изследвани 

приемници бе еднократно сутрин със суха готова гранулирна 

храна. Използваните съдове, в които се предлагаше храната за 

животните бяха от поцинкована ламарина и със заоблени 

ръбове. За предотвратяване на агресията по време на 

хранителния процес в някои от приемниците се прилагаше 

директно изсипване на част от храната на пода, с 

последващото й разпределяне по хранилките. Така се 

постигаше значително намаляване агресията по преме на 

хранене, особено, когато в една клетка бяха настанени повече 

на брой кучета.  

За поенето, което бе на воля се прилагаха същите като вид, но 

други  съдове. През зимните периоди се следеше за това да не 

замръзва водата в съдовете, като се сменяше по-често със 

затоплена вода. 

4.5. Почистване на тора в изследваните приемници. 

В 8 от изследваните приемници почистването на тора се 

осъществяваше ежедневно, чрез механично отстъргване на 

органичните материи, след което следваше измиване с вода 

под налягане на цядлата площ, обитавана от безпризорните 

кучета. Цялата тази манипулация се извършваше ръчно, като 

почти винаги във време след изхранването на кучетата. Това 
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беше така поради рефлекторната им дефекация в периода от 

30 – 60 мин. след изхранването. 

4.6. Здравеопазване на безпризорните кучета в 

българските приемници. 

Съобразно програмата за овладяването им, те се залавяха от 

специализирани за целта екипи, състоящи се от най-малко от 

двама човека, в присъствието на ветеринарен лекар.  

Залавянето на скитащите се осъществяваше по два начина: по 

предварително планирана програма за овладяване на 

безпризорната кучешка популация и по сигнали на 

гражданите. Във втория случай съгласно глава 4, чл. 144, ал. 5 

от Наредба № 41, екипите за залавяне на кучетата трябваше 

да отговорят на сигнала в рамките на 24 – 48 часа, ако 

ставаше въпрос за болни или агресивни животни. Или в 

рамките на 7 – дневен срок след подаване на сигнала за 

неагресивни или болни животни.  

В 50% от изследваните от нас обекти бяха налични специални 

превозни средства, подходящи за транспортиране на 

безпризорните кучета (фиг. №7), и отговаряха на 

изискванията на Наредба № 41. 

В останалите 50% те не съответстваха напълно на 

изискванията съобразно цитираната наредба. Което е 

неприемливо от всякаква гледна точка, след като вече 

членуваме в ЕС и говорим за благополучие на животните. 
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Знаейки, че ако само един елемент от отглеждането и 

стопанисването на животните не е съобразно нормите, 

благополучието е нарушено. 

Фиг. № 7 Специално транспортно средство за превоз на 

безпризорни кучета 

 

 

Фиг. № 8 Карантинно помещение 
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Маркирането се осъществяваше чрез поставянето на ушна 

марка (80%) или на специален чип в областта на шията (фиг. 

№9). След нужния възстановителен период се връщаха 

отново на улицата съобразно сега действащото 

законодателство. Минималният срок за престой в приемника 

е от 7 до 10 дни съобразно състоянието на безпризорното 

куче. При констатиране на заболяване животното 

задължително оставаше в приемника до установяване на 

конкретна диагноза и след преодоляване на патологията, 

отново се връщаше на улицата, т.е., до момента, когато 

кучето бе способно да заживее в естествената за него среда, в 

която е било преди приемника. 

 

Фиг. № 9 Ушни марки и чипове за безпризорни кучета 
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В 80% от проучваните обекти обслужващият персонал бе 

запознат с изискванията за осигуряване благополучието на 

животните. Точно на тези места съобразно посоченото по – 

горе обстоятелство се извършваше редовна сутрешна 

визитация и наблюдение здравословния статус на 

безпризорните.  

В 20% от изследваните ферми обслужващият персонал бе 

частично запознат (само с основните точки от теорията за 

осигуряване благополучието на животните). 

В 100 % от изследваните обекти се осъществяваха редовно 

ДДД- мероприятията по специална схема. 

4.7. Породен състав, пол, брой настанени кучета, площ и 

групирането им в българските приемници 

Едно от най-характерните установени обстоятелства относно 

породния състав на скитащите кучета, пребиваващи в 

общинските приемници бе нечистопородността им. Тук се 

срещаха много повече нечистопородни кучета (95%), 

отколкото чистопородни (5%). 

Другото установено явление за скитащата кучешка популация 

бе разнополовия й състав.  Всеки ден съобразно уловените 

безпризорни, нещата се променяха в полза на единия или 

другия пол. В част от проучваните обекти (30%) при 

групирането се вземаше предвид  половата принадлежност. 
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Броят на настанените кучета в едно отделение (бокс или 

клетка) в различните приемници варираше от 1 до 8 животни, 

като в преобладаващата част от обектите (60 %) те бяха 

между 2 – 4 на брой. В останалите 40% от изследваните 

приемници в едно отделение бяха настанявани между 5 – 8 

броя животни (фиг. №11). 

Броят на регистрираните осиновени кучета беше най-голям в 

приемник №10 (фиг. №10). Причината за тази активност се 

обясняваше с това, че там се водеше активна политика за 

повишаване на повторното осиновяване. Това се постига с 

организиране на периодични мероприятия и срещи с хората 

за споделяне на прблемите с безпризорните кучета, както и 

влиянието на социалните мрежи и интернет. 

Фиг. № 10   Брой заловени и осиновени животни, регистрирани в 

изследваните приемници за 2015 г. 
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Фиг. № 11  Гъстота на настаняване на кучетата в едно заграждение 

 

Групирането на постъпващите в приемниците кучета бе в 

100% от случаите, несъобразено с темперамента и степента на 

социализирането им, защото подобни изследвания от 

персонала никъде не се осъществяваха. Настаняването на 

новоприетите животни бе хаотично и безразборно по тези 

маркери. 

4.8. Осиновяване на безпризорните кучета. 

То бе най-силно проявено в приемниците № 10, 6, 3 и 1. 

Принципно осиновяването се осъществяваше високостепенно 

в 4 от проучваните обекти, което имаше своето обяснение. То 

все по-често намира място в провежданите семинари, срещи, 

дискусии, беседи и пр. по злободневната тема. Но трудно се 
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кучета са нечистопородни и това смущава хората, особено 

онези, нямащите опит при стопанисването на актуалното 

животно. 

От фиг. № 12 е видно, че 28 % от анкетираните са съгласни да 

си осиновят безплатно куче от приемник, 13% не могат да 

преценят към момента на анкетата и 59 % са категорично 

нагативно настроени към такова мероприятие. 

Голям е процентът на отрицателно настроените, макар, че ако 

се работи с разяснения в тази посока тази цифра би могла 

значително да се намали. Все пак вече е доказано, че кучето 

принципно, макар и нечистопородно влияе много добре върху 

психиката, особено на самотните хора. Освен това, ако 

безпризорните се предлагат за осиновяване безплатно, това 

също би допринесло за решаване на проблема в положителна 

посока. Нужно е повече усърдие, упоритост и съзнателна 

дейност от страна на ветеринарномедицинската колегия, и не 

само. 

От фиг. № 13 става ясно, че 17 % собствениците, които нямат 

възможност да се грижат за домашния си любимец, поради 

една или друга причина ще предадат кучето си на друг човек. 

Двадесет и четири % ще го оставят на улицата, 29 % ще го 

предоставят на приемник и 30 % нямат категорично мнение 

по въпроса. 
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Фиг. № 12 Резултат от анкетно проучване 

 

 

Фиг. № 13 Как бихте постъпили, ако нямате възможност да се 

грижите за вашият домашен любимец? 
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4.9. Ветеринарномедицинската хигиенна преценка и 

категоризация на приемниците за безпризорни кучета. 

Ветеринарномедицинската хигиенната преценка на 

изследваните приемници, осъществена с помоща на чек-

листи, включваше всички елементи по отглеждането на 

безпризорните кучета. Данните ни са представени в таблица 

№ 9 и фигура  № 14. 

 

Табл. № 9 Категоризация на приемниците за безпризорни кучета по 

Узунова 

Приемник 

№ 

Брой 

точки 

Категория 

 1 43 2 

2 39 3 

3 41 2 

4 41 2 

5 46 2 

6 40 2 

7 38 3 

8 26 4 

9 43 2 

10 51 1 

 

 

1. Първа категория – при 

общ сбор над 50 точки, фермата е в 

отлично хигиеннотехнологично 

състочние 

2. Втора категория – между 

40 и 50 точки, фермата е в много 

добро хигиеннотехнологично 

състояние 

3. Трета категория – между 

30-40 точки, фермата е в 

задоволително 

хигиеннотехнологично състояние и 

се нуждае от редица подобрения, в 

съответствие с 

ветеринарнохигиенните изисквания 

4. Четвърта категория – под 

30 точки, фермата е в лошо 

хигиеннотехнологично състояние, 

дейността и представлява 

опаснонст за околната среда и е 

необходимо да бъде закрита. 
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Фиг.  № 39 Процентно разпределение на приемниците за 

безпризорни кучета в България 

 

 

4.10. Групиране на безпризорни кучета съобразно 

темперамента и степента на социализирането им в 

експерименталните и контролните единици на 

проучваните обекти. 

Както вече отбелязахме, от изследването ни в 10 – те обекти 

за скитащи животни бе установено, че в нито един от тях 

характеризирането темперамента и степента на 

социализирането на кучето не се практикуваше. В същото 

време обаче, регистрирахме засилен интерес от страна на 

колеги (100 %) и неколеги – служители в приемниците  към 

описаната от нас проблематика. Най-вече относно методите, 
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чрез които това се осъществяваше. Които улесняваха и 

подпомагаха групирането на скитащите животни в отделните 

единици, като не се пренебрегваше йерархичната 

съпоставимост. 

Резултатите получени от извършеното от нас типизиране на 

нервната система са посочени във фиг. № 14, от която се 

вижда, че най-голям брой кучета притежаваха сангвиничен 

темперамент (L – 48,3%), на второ място бяха холериците (F – 

30%), на трето флегматиците (G – 15%) и на четвърто 

меланхолиците- асоциалните (А – 6,7%). Фактът потвърждава 

твърдението на Узунова (2012). Не установихме “смесен” 

темперамент. 

 

Фиг. № 14 Процентно разпределение на кучетата по тип нервна 

система

 

48.3% 

30.0% 

15.0% 

6.7% 

Тип L 

Тип F 

Тип G 

Тип A 



41 
 

4.11. Патоетология на безпризорните кучета при нарушени 

зоохигиенни (биохимикофизични и социоетологични) 

условия на отглеждане в изследваните приемници. 

Обобщено, най-често срещаните заболявания, които 

установихме в изследваните обекти (включително в 5 – те 

експериментални и 3 – те контролни единици на всеки от 10 – 

те приемника), бяха следните: нервнопсихични (страх, 

агресия, вой, скимтене, въртене в кръг, самооблизване и пр.) – 

30%,  парвовироза – 15%, ерлихиоза – 25 %, респираторни 

заболявания – 15% и паразитни – 15%.  

Фиг. № 15 Процентно разпределение на влиянието на отделните 

фактори за проява на патоетологични промени 
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Както се вижда на Фигура № 15 най-голямо влияние за 

проява на патоетологични прояви с нервнопсихична същност 

установихме  при групите за изследване на фактора 

„темпераментална несъвместимост“ (31%). 

По-различна картина установихме в групите от F1 – F5, 

където безпризорните кучета бяха групирани съобразно 

темпераментална съвместимост. 

Фиг. № 16 Процентно разпределение на кучетата проявили 

патоетология по отделните групи

 

Във всички от тях установихме различен процент 

нервнопсихична патология, които са посочени на Фигура № 

41 и 45. По време на приема, престоя и напускането на 

приемника настанените кучета бяха изследвани за поява на  
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вокализация, двигателна активност, любопитство, нервност, 

безпокойство, страх и агресия. В групата от F1/G1 

установихме висок процент на агресивно поведение между 

мъжките кучета, изразяващо се в променена вокализация, 

ръмжене от настанените там кучета за трите периода на всяка 

от двете проучвателни години. 

Фиг. № 17 Честота на срещаните поведенчески наручения в 

изследваните приемници

 

В групите от F2/G1, F4/G1, F4/G2 и F5/G1 установихме по- 

високостепенна склонност към развитие на поведенчески 

нарушения. Най-висока стойност в тази посока отчетохме в 

F5/G1 и F2/G1. Тоест, животните и в тези групи бяха 

неспокойни и раздразнителни (учестена и ненавременна  

вокализация, ръмжене, по-високостепенна възбудимост- 
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непрестанно движение, скачане, дращене по преградните 

стени). Кучетата от група F5/G1  показваха и зъби. Това се 

проявяваше през целия изследователски период 

Фиг. № 18 Агонистично поведение при КЧ (ориг.)

 

В група F2/G1 агресивните прояви бяха най-чести по време на 

храненето.  

Честотата на срещаните заболявания в изследваните 

приемници изследвахме, чрез проучване във водените иначе 

редовно, регистри, където бе описан статуса на всяко куче 

престояло и напуснало съответния приемник.  

Проявлението на различната патологична симптоматика сме 

представили графично (Фигура № 17), от която става ясно, че 

най-често се установяват агресията (46,15%) и страхът 

(23,08%), като поведенчески нарушения при кучетата 
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отглеждани е приемници. Страхът е този,,който поряжда 

агресията и това никога не трябва да се забравя от хората, 

занимаващи се с отглеждането на куче. 

Фиг. № 19 Обсесивно – компулсивно разстройство при КЧ (ориг.)

 

Агресивните прояви са най-чести по време на храненето, 

когато те са настанени много на брой и при неспазване на 

минималната подова площ за едно куче. Според получените 

от нас резултати при подова площ по-малка от 2 m
2 

довежда 

до проявата на патоетологични нарушения (фиг. №16), което 

се обяснява с физиологичната нужда от достатъчно 
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индивидуално пространство. При настаняване на по-вече на 

брой кучета в едно заграждание, също се нарушава 

спокойствието и създаването на стабилна йерархия в групата. 

С увеличаване на броя на кучета в едно заграждание се 

увеличават и поведенческите нарушения по време на хранене 

и почивка (конкуренция за храна и място за почивка). 

Поведенческите нарушения като непрестанен лай, катерене 

по оградата и агресивни прояви между кучетата от отделни 

групи в съседни заграждения са по-чести при използване на 

решетъчна преградна стена, което позволоява визуален 

контакт. При наличие на плътна такава честотата на тези 

поведенчески нарушения са по-редки, поради липсата на 

дразнене на зрителния анализатор от съседни кучета. 

В заключение влиянието на социобиологините фактори върху 

появяването на патоетологични проблеми при кучетата е по-

голямо отколкото на социобиологичните такива. При 

неспазване на тези условия по време на отглеждане на 

безпризорните кучета в приемниците се развиват 

поведенчески нарушения, което от една страна намалява 

вероятността от повторно им осиновяване, негативно влияние 

върху тяхното благополучие, както и проявата на агресия и 

други патоетологични прояви след обратното им връщане в 

местата, от които са били заловени.   
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5. ИЗВОДИ 

1. Влиянието на ветеринарномедицинските социо-

етологични фактори при групирането на безпризорните 

кучета в приемниците е с по- високостепенно и 

определящо  влияние върху поведението им  и 

формирането на конкретен поведенчески модел, в 

сравнение с биофизикохимичните такива; 

2.  Най-често срещаните заболявания при неправилно 

формиране на групите от безпризорни кучета в 

приемниците са с патоетологична нервнопсихична 

същност (страх, агресия, тикове, мании, депресии и др.), 

поради неправилно изградената йерархия; върнати 

обратно на улицата такива кучета често нападат хора и 

други животни, причиняващи им сериозни увреждания, 

понякога с летален край;  

3. Честотата на патоетологичните проблеми е по-ниска при 

наличие на плътна преграда между два съседни бокса, не 

позволяваща визуален контакт между кучетата от 

отделните гупи; 

4.  Събразно ветеринарномедицинската хигиенна преценка 

на част българските приемници се установи, че 

принадлежат към 2 и 3 – та категория, но съществуват и 

такива, които трябва да се закрият (представляват 

опасност за околната среда чрез дейността си). Беше 
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установен само един приемник от 1 – ва категория, която 

да отговаря едновременно на ветеринарномедицинските 

околни биофизикохимични и социобиологичните 

фактори; 

5. Програмата “улови, обработи и върни на улицата”, чрез 

която към момента се води борба с безпризорната 

кучешка популация не е ефективна, тъй като не се 

установява отчетливото й редуциране, защото за 

намаляне броят на безпризорната кучешка популация не е 

нужно единствено да се кастрират наличните такива, а да 

се спре появата на нови безпризорни кучета; 

6. Информираността на ветеринарномедицинската колегия е 

по-голяма относно влиянието на зоохигиенните 

биохимикофизични фактори върху статуса на 

безпризорните кучета, отколкото това на 

социоетологичните; 

7. Процента на осиновените кучета се повлиява 

благоприятно от организирането на периодични 

обучителни семинари, използването на социалните 

мрежи и от осигуряването на свободен достъп на хората 

до приемниците за безпризорни кучета. 
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6. ПРЕПОРЪКИ 

1. Налага се терминологична промяна относно понятията 

“приют” и “безстопанствени, скитащи, улични и пр. 

кучета” на “приемник” и “безпризорни кучета” за 

подобряване научнотеоретичното и практическо равнище 

на проблема “безпризорна кучешка популация”;  

2. Формирането на групите от безпризорни кучета в 

приемника да се осъществява от ветеринарномедицински 

специалист, информиран относно значимото влияние на 

типа нервна система и свързаната с него степен на 

социализиране на уловените животни за изграждане на 

стабилна йерархия; 

3. При групово настаняване на животни от различен пол, 

винаги броят на женските да е по-голям от този на 

мъжките; 

4. При групово настаняване на безпризорните кучета 

техният брой да не надвишава 4 броя кучета в едно 

заграждание 

5. Да се осъществи устройване на мрежа от качествени  

приемници, напълно отговарящи на двуаспектните 

ветеринарномедицинските фактори; 

6. Да се промени действащата към момента законова 

програма за редуциране на безпризорната кучешка 

популация – обработените кучета да остават в 
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приемниците за постоянно отглеждане и безплатно 

осиновяване; 

7. Да се повиши контрола над безразборното развъждане на 

домашните кучета, като се въведе задължителното им 

кастриране, ако те не са такива от специални за целта 

развъдници или собственика няма разрешително за 

развъждане и продажба; 

8. Да се работи по-упорито върху повишаването 

информационния статус на обществото като цяло по 

актуалната (злободневна) проблематика от чрез активната 

дейност  на ветеринарномедицинската колегия. 

Редуциране влиянието и действието на 

природозащитните организации, често пречещи с 

дилетантското си отношение към проблема “безпризорни 

кучета”; 

9. Осиновените кучета, освен, че са освободени от годишен 

данък, да бъдат ваксинирани и прегледани ежегодно 

безплатно за сметка на държавния бюджет; 

10.  Информирането на ветеринарните лекари относно 

проблема “безпризорни кучета” да започва на факултетно 

равнище, тоест още когато са студенти, а приоритетът в 

тази посока е на две основни звена във Ветеринарно-

медицинските факултети: “Ветеринарномедицинска 



51 
 

хигиена, етология и патоетология и ”Организация на 

ветеринарномедицинското обслужване”. 

 

 

7. ПРИНОСИ 

 

7.1. ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ 

 

1. Извършен комплексен анализ относно проблемите 

свързани с безпризорната кучешка полулация в България; 

2. За първи път разделение на зоохигиенните фактори на два 

вида (биохимикофизични и социобиологични) и 

разглеждане влиянието им поотделно върху поведението 

на безпризорните кучета; 

3. Анализиране влиянието на отделните зоохигиенни 

фактори върху поведението на кучетата отглеждани в 

приемници и подреждането им по степен на значимост при 

групирането на кучетата в приемниците; 

4. Въвеждане нова терминология “безпризорни кучета” и 

“приемник”, по-стойностно отразяваща същността им; 

5. Схематично групиране на безпризорните кучета в 

приемниците 
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7.2. ПОТВЪРДИТЕЛНИ ПРИНОСИ 

 

1. Въвеждане нова програма за овладяване безпризорната 

кучешка популация (оставане на кучетата в обекта), чрез 

устройване на приемници, обединяващи със структурата и 

устройството си изискванията на ветеринарно-

медицинската хигиена, санитарията и животновъдната 

ергономия, както и осъществяване на по- строг контрол 

върху безконтролното развъждане на кучета; 

2. Задължително типизиране нервната система и определяне 

степента на социализиране на безпризорните кучета; 

3. Задължително категоризиране не само на приемниците, но 

и на останалите 3 вида ферми за кучета, чрез обновени за 

целта чек-листи (съдържащи всички елементи при 

отглеждането на кучето) по точковата система. Това е 

единственият начин за обективна ВМХ преценка на тези 

обекти за преференциално дотиране на онези, които се 

развиват качествено, и закриване на други, неотговарящи 

на изискванията,  представляващи един несекващ източник 

за безпризорни кучета; 

4. Повишаване информационния статус на обществото по 

всички елементи на проблема “безпризорни кучета” 
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9. SUMMARY 

The aim of the present dissertation was a study on the impact of 

the zoo-hygienic rearing conditions of the stray dog shelters on the 

behavioral formation of stray dogs, analysis and changes proposal 

in the work programs and reduction of the stray dogs population 

in Bulgaria.  

To achieve this objective a survey was conducted in 10 shelters 

for stray dogs in Bulgaria. The objects of the study were stray 



54 
 

dogs accommodated in such shelters, and the shelters themselves. 

To determine the influence of the various zoo-hygienic factors, 

dogs were grouped by 6 factors in 16 groups. 

Ethological studies were made on the appearance of behavioural 

disorders by using the method of video registration and analysis of 

the separate behavioral activities.  An ethologic study was made 

on the etiology and the frequency of occurrence of the behavioral 

disorders of dogs, kept in shelters.  

Specially designed checklists for veterinary-hygiene assessment 

and categorization of the participating pounds were used. They 

included all the elements of stray dogs breeding.  

On the basis of all investigations, the following results were 

obtained: 1) The socio-biological factors have more important 

influence on the appearance of behavioral disorders than the bio-

chemist-physical ones. 2) The most common diseases caused by 

the wrong formation of groups of homeless dogs in pounds are 

with patho-ethological neuro-psychic nature (fear, aggression, 

tics, obsessions, depression, etc.). 3)  When kept in groups of 

male and female dogs, always the number of females must be 

larger than males (45.83%). 4)  Grouping incompatible in 

temperament dogs led to a high rate of behavioral problems 

development (66.67%). 5) The minimum floor space for a dog 

should not be less than 2 m
2
 (33.33%). 6) Keeping more than 4-5 
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dogs in one enclosure leads to increase of the behavioral disorders 

demonstrations (45.83%). 7) When the partition wall between 

cells is grid, dogs in these cells are restless and showing 

aggressive actions (55.56%). 8) The most common behavioral 

problems of spray dogs are aggression (46.15%), fear (23.08%), 

circling the cage (21.54%), whimpering (21.54%) etc. 9) 

According to the veterinary hygiene assessment of the Bulgarian 

pounds most of them were categorized second and third category - 

respectively 60% and 20%. 10)  The “catch-neuter-return” 

program to curtail the stray dog population is not effective 

enough. Neutering doesn’t matter that much to the stray dog 

population, as the prevention of pet abandoning and new-born 

strays. 10) The percentage of adopted dogs is positively 

influenced by the organization of regular training workshops and 

seminars, by the use of social media and by providing free access 

of people in the stray dog pounds. 


