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ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнение на дейностите от Общинска програма за овладяване на
популацията на безстопанствени животни на територията на община Златоград за
2008 година
Приемането на Закон за защита на животните (ДВ, бр.13/ 08.02.2008 г.) наложи
необходимостта от изготвяне и приемане на Общинска програма за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета в перспектива от 3 до 5 години.
Този закон вменява на общините редица права и задължения по контрола на
защитата и хуманното отношение към животните и третирането на домашните и
безстопанствените кучета.
Съгласно чл.10, ал.1 от ЗЗЖ общинските съвети приемат програми за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им, а
кметовете на общини организират изпълнението на програмите. Организациите за защита
на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
участват при изготвянето им и могат да се включат в тяхното изпълнение.
Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни
на територията на община Златоград бе приета с решение № Д 149/ 30.06.2008 г. на
Общински съвет – Златоград и влиза в сила от 01.07.2008 г.
Тъй като Община Златоград, подобно на други общини не разполага със собствен
приют, в програмата като първа мярка бе заложено сключване на договор с лицензиран
приют, регистриран по чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
На 08.07.2008 г. такъв договор се сключи с „Озеленяване, чистота и
благоустройство” ЕООД- гр. Кърджали.
За периода юли 2008 г- януари 2009 г специализираната група е посетила Златоград пет
пъти:

дата
29.07.2008 г.
10.09.2008 г.
16.09.2008 г.
05.12.2008 г.
27.01.2009 г.

населено място
гр. Златоград
гр. Златоград
гр. Златоград – 7бр.
гр. Златоград
гр. Златоград

с. Старцево- 1бр.

брой уловени
безстопанствени
кучета
7
11
8
13
4

За извършената услуга са изплатени на „ОЧБ” ЕООД– Кърджали 1669.20 лв.
В ЗЗЖ е предвидено мерките по овладяване на популацията на безстопанствените
кучета да се осъществяват в регистрирани амбулатории, подвижни /мобилни клиники/ или
стационарни / ветеринарен кабинет/.
В общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на
територията на община Златоград като т. 5 от Мерките за намаляване и трайно решаване
на проблема с безстопанствените кучета е заложено сключване на договор с ветеринарни
амбулатории, изпълняващи дейности за овладяване на популацията на безстопанствените
кучета
В тази връзка ОбА Златоград проведе разговори с Общинска ветеринарна служба
Златоград и с частни ветеринарни лекари, относно изпълнение на мерките по програмата.

На 30.01.2009 година се сключи договор за съвместна дейност между Община
Златоград и „Ветеринарна амбулатория- Асен Хасапчиев” и Лицензиран ветеринарен
лекар д-р Филип Сиракулев, с предмет на дейност:
• улавяне, кастриране, обезпаразитяване и ваксиниране срещу бяс на
безстопанствените кучета;
• поставяне на трайна маркировка /с жълти марки с номера, поставени на ухото,
ще се маркират обработените безстопанствени кучета /;
• връщане на обработените - неагресивни и здрави кучета, на местата от които са
взети / с изключение на местата, определени с чл.48 от ЗЗЖ- дворове на детски
ясли, градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца/;
• Осъществяване на надзор на популацията на безстопанствени кучета, съгласно
чл. 49 и чл.50 от Закона за защита на животните.
Успоредно с това стартира регистрацията, идентификацията и паспортизацията на
кучета, отглеждани като животни- компаньони /домашни любимци/. Идентификацията се
извършва с зелени идентификационни номера, които се поставят от ветеринарния лекар,
след като стопанина е представил информация за животното – компаньон и го е
регистрирал в общинския регистър.
Предстои създаване на национална електронна база данни за регистрираните кучета,
която ще се поддържа от НВМС. Съгласно ЗВД, чл.174 и чл.175, регистрацията на
домашните кучета се осъществява от частно практикуващите ветеринарни лекари,
чрез поставяне на татуировка или микрочип. След това ветеринарният лекар подава
информацията
от
микрочипа
или
татуировката
до
Регионалната
ветеринаромедицинска служба и до Общината- отдел Екология. Ветеринарният
лекар е длъжен да направи това в случаите когато собственикът на куче му
представи документ от общината за платена такса- куче, или съответна декларация,
че е освободен от заплащане на подобна такса. Освобождаването е възможно в
следните случаи- кучета на инвалиди, служебни кучета на организации на бюджетна
издръжка, кучета, използвани за опитни цели, кучета, използвани от БЧК,
кастрирани кучета и ловни кучета.
За да бъде успешно проведена регистрацията в община Златоград тя е безплатна и
се обяви чрез местите средства за масова информация. Собствениците попълват заявление
и декларация и заплащат само годишната такса за притежаване на куче- 10 лв, съгласно
Наредба №8 на ОбС-Златоград. От таксата за притежаване са освободени:
• кучета на инвалиди;
• служебни кучета на организации на бюджетна издръжка;
• кучета, използвани от БЧК;
• кастрирани кучета;
• ловни кучета.
При регистрацията на кучето стопанина получава удостоверение, в което се вписва
поредният номер от регистъра, и този номер отговаря на идентификационния номер, които
ветеринарния лекар слага на нашийника на животното, след представяне на
удостоверението.
Популяризират се задълженията, които имат собствениците на животни –
компаньони, а именно:
• да не допуска животното само да не напуска мястото на отглеждане, да не навлиза в
чужда собственост или на обществени места;
• да предотвратява всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на
обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и
животни;
• да не нарушава спокойствието на хората и хигиенните условия на средата;

Законът задължава собствениците на животни-компаньони да осигуряват
стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат
новородените животни или да ги предоставят на нови собственици, като по този начин се
предотвратява появата на нежеланото поколение.
Насърчава се кастрацията на кучета чрез освобождаване на собствениците от
ежегодната такса за притежаване на куче, съгласно чл. 175, ал.2, т. 5 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
За успешното изпълнение на мерките по програмата от особена важност е
сътрудничеството между ОбА-Златоград, Общинска ветеринаромедицинска службаЗлатоград и частните ветеринарни лекари. Съвместно се поддържат регистрите за
животните- компаньони и за обработените и върнати по местата на обитание кучета.
Съвместен е и надзорът върху кастрираните и върнати по местата им на обитание кучета.
Важно е привличането на природозащитни организации за съвместно провеждане
на кампании, популяризиращи кастрацията на кучетата с цел блокиране на раждаемостта и
намаляване на популацията на бездомните животни.

С уважение,
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград

Изготвил:
Росица Христова-ст. специалист „ООС и проекти”
Съгласувал:
Севдалин Севриев – зам.-кмет на община Златоград

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -ЗЛАТОГРАД
гр. Златоград 4980, ул. “Стeфан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 40 23
www.zlatograd.bg ; e-mail: zlatograd@unacs.bg, mail@zlatograd.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЗЛАТОГРАД

Относно: Информация за изпълнението на Общинската програма за овладяване на
популацията на безстопанствени кучета на територията на община Златоград

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание т.V- Мерки за овладяване популацията и трайно решаване на
проблема с безстопанствените кучета от Общинска програма за овладяване на
популацията на безстопанствени кучета на територията на община Златоград, предлагам
на Вашето внимание информация за изпълнението на програмата за 2008 година.
Приложение: Съгласно текста.

С уважение,
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград

