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Относно:  
Освобождаване на Мария Бояджийска от заеманите длъжности.  
Изготвяне на стратегическа програма за контрол на безстопанствените животни. 
 
 
 
 
Уважаема г-жа Фандъкова, 
 
Конкретният повод за настоящото писмо е започналата процедура за приемане на 
програма за контрол на безстопанствените кучета през 2011-2016 г. Намерението за 
изготвянето на такъв важен документ не бе предварително оповестено пред 
обществеността, с което бе възпрепятствано необходимото участие на всички 
заинтересовани страни. Допускането на тайно сътрудничество между ограничен кръг 
анонимни представители означава скандална непрозрачност в общинската практика.  
           
Трябва да обърнем поглед към последните двадесет години, за да видим, че цялостната 
политика на Столична община в управлението на популацията от кучета остава 
непроменена по своята същност, преднамерено третирайки синдрома, какъвто са 
безстопанствените кучета,  вместо причината, каквато е свръхвъзпроизводството в 
местната популация от домашни кучета. Според изследване на Маркет Линкс, 
проведено в София през 2009 г., популацията от домашни кучета вече наброява 250,000 
животни. Скорошен доклад на Фондация Анимал Програмс показа, че тази основна 
популация възпроизвежда ежегодно не по-малко от 10,000 нежелани животни. 
Следователно, фаталният порок на всички досегашни бюрократични инициативи, 
свързани с контрола на кучетата, е в липсата на адекватни мерки, водещи до 
незабавното ограничаване динамиката на тази популация и притока от нежелани 
животни към улицата.  



От началото на 2007 г. до момента София наля безрезултатно общо около 6,000,000 лв. 
в общинския приют в кв. Сеславци и частния приют в с. Горни Богров. Последният 
доклад на Анимал Програмс показа, че същинската дейност на Екоравновесие се състои 
най-вече в залавянето на огромен брой нежелани и изгубени животни и нехуманното и 
безотчетно разпореждане с тях. Този извод е основан върху данните, съобщавани от 
двамата бивши директори на Екоравновесие. Данните показват, че през периода 
септември 2006 – декември 2010 г. са били заловени общо 20,946 кучета, от които 
14,822 са били кастрирани и пуснати обратно навън. Вдействителност, животните, 
отчетени като кастрирани, липсват като цяло. Понастоящем е известно само, че навън 
има около 9400 безпризорни кучета, без да е известно колко от тях са кастрирани. 
Междувременно, според изследване на Константин Димитров, през лятото на 2007 г. 
навън вече е имало 4968 кастрирани животни. Към всичко това трябва да бъде 
прибавен и крайно тревожният факт, че през целия този период нямаше дори едно 
изгубено куче – компаньон, отчетено като върнато на стопаните му. Всъщност, тази 
стандартна категория от добрата приютна практика напълно липсва в отчетите на 
Екоравновесие. 
           
Съобщенията в медиите през последните месеци, както и предложенията в 
проектопрограмата, представена на заседанието на Столичния общински съвет от 28 
юли 2011 г., показват еднозначно намерения за прокарването отново на скъпи и 
неефективни мероприятия за третиране на нежеланото потомство. Сегашните 
инициативи са съсредоточени върху изграждането през следващите няколко години на 
допълнителни съоръжения – приюти, кастрационен център  и осиновителен център – в 
добавка към сега действащите четири такива. Това означава също, че след 
изграждането на новите съоръжения ще започне тяхната дългосрочна експлоатацията, 
свързана с постоянното наливане в тях на милиони лева.  
           
Вдействителност, Столична община има необходимия капацитет да решава 
стратегически проблема със свръхпопулацията от кучета. Правилното решение за 
София означава незабавното и приоритетно осигуряване на широкодостъпна услуга за 
стерилизация на домашните любимци, съпътствано от образователни програми за 
насърчаване на нейното използване. Точно тези две мерки са доказани в световната 
практика като решаващи за устойчивото намаляване на нежеланата популация. Те 
представляват в най-голяма степен контрола на раждаемостта, наричан в англоезичния 
свят ABC (Animal Birth Control). Инфраструктурата, която би помогнала за подобно 
начинание е налице – това са десетки или стотици частни ветеринарни клиники в 
повечето квартали на града. София страда единствено от липсата на институционална 
инициатива, която да организира схеми за евтина и/или безплатна кастрация, да 
осигури нужната за това субсидия, и да привлече значителен брой хирурзи в такава 
програма. Накратко, дефицитът на политическа воля в Столична обшина  е фаталният 
фактор, който поддържа проблема.  
           
Вземайки предвид изложеното дотук, аз настоявам за незабавното освобождаване на 
Мария Бояджийска от заеманите длъжности Заместник-кмет по направление "Зелена 
система, екология и земеползване" и Заместник-кмет по направление "Финанси и 
стопанска дейност." Шестгодишното управление на г-жа Бояджийска ясно показва 
тенденциозната липса на стратегия за справяне с  ключовия проблем в контрола на 
животните – свръхвъзпроизводството; както и пълно пренебрежение към свързаните с 
това обществени интереси. Запазването през тези шест години на кризата в тази област 
означава провал на Столична община, който е резултат преди всичко от непрозрачната 



и некомпетентна политика, водена от ресорния заместник-кмет. Затова, аз Ви 
призовавам да назначите на мястото на Мария Бояджийска професионалист, 
притежаващ собствена воля, необходима за постигането на коренна промяна в тази 
област. 
           
Предлагам също общинският бюджет и данъкоплатците занапред да бъдат облекчени 
максимално от финансово неефективни мероприятия, свързани с контрола на 
животните, каквито са изграждането и издръжката на излишни имотни съоръжения. 
Това включва също освобождаването на София от по-нататъшно задължение да 
заплаща стотици хиляди лева за наемането на приюта в Горни Богров. Финансовите 
ресурси трябва да бъдат вече насочвани приоритетно в дейности, осигуряващи 
ефективно предотвратяване на свръхвъзпроизводството и безвъзвратна промяна в 
състоянието на местната популация от домашни любимци. Бъдещите дейности трябва 
да включват паралелни мерки за намаляване свръхвъзпроизводството при популацията 
от котки, защото евентуалното освобождаване на обществени пространства от скитащи 
кучета ще бъде последвано от незабавно увеличение на скитащите котки. Неслучайно, 
повечето европейски страни поддържат официален контрол на скитащите котки. 
           
Предлагам Столична община, която Вие представлявате, да организира без отлагане 
изготвянето на стратегическа програма за справяне със свръхвъзпроизводството на 
домашни любимци. Градивният подход към такова начинание би изисквал внимателен 
анализ на съществуващата ситуация, оценка на факторите, поддържащи 
свръхвъзпроизводството, както и обмисляне на подходящите мерки и тяхното 
финансиране. Последващото изготвянето на план за действие ще изисква широко 
обсъждане и създаване на многостранен комитет, в който да бъдат привлечени всички 
заинтересовани страни, в т.ч. представители на държавните институции, включително 
ангажираните във ветеринарния контрол, здравеопазването и образованието; 
представители на ветеринарната общност; неправителствени организации за 
благоденствие/защита на животните; организации за събиране и приютяване на 
животни; социолози, общественици и др. Повече подробности за създаването на такъв 
комитет има в приложеното “Ръководство за хуманното управление на популацията от 
кучета,” стр. 9. 
           
В заключение ще добавя, че аз, както и повечето мои съграждани, желая общината без 
бавене да възприеме добрите практики в контрола на животните. Това изисква най-
напред скъсване със сенчестите интереси, които досега все налагаха на столичани да 
плащат за улици и приюти, запълвани от нови и нови нежелани животни.  
 
 
 
 
С уважение, 
 
Емил Д. Кузманов  
Учредител и ИД 
Фондация Анимал Програмс - България  
 
 
 
 


