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ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА
ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ
ЖИВОТНИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

Във връзка с изпълнение на мерките от Общинската програма за овладяване на
популацията на безстопанствените животни на територията на община Златоград, Ви
предоставям следната информация:
Относно изпълнение на задълженията по сключения на 08.07.2008 г. едногодишен
договор между община Златоград и „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД- гр.
Кърджали, специализираната група на приюта през 2009 година извърши посещение при
следния график:
дата

населено място

27.01.2009 г.
25.02.2009 г.
14.05.2009 г.

гр. Златоград
гр. Златоград
гр. Златоград

брой уловени
безстопанствени кучета
4
15
13

Предвид обстоятелствата, че се извърши смяна на техния управител, както и не
подновеният им лиценз, съгласно чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, ОбА Златоград не поднови договора с „Озеленяване, чистота и благоустройство”
ЕООД- гр. Кърджали.
Предприехме действия за търсене на нов приют. По представената оферта от
управителя на Зооветеринарен комплекс гр. Смолян д-р Пампорова, обработката /улавяне,
кастрация, ваксинация, маркировка, връщане на мястото на обитание/ на едно куче възлиза
на стойност над 154 лв.
Поискахме оферта и от ОП „Зооветеринарен комплекс” гр. Пловдив.
По
представената ни оферта обработката на едно куче надхвърля 170 лв / в зависимост от
престоя в приюта/.
Поради финансовата невъзможност да заплащаме подобни суми за обработка на
кучета от външни приюти, на 16.10.2009 година подписахме допълнително споразумение
към договор №23/30.01.2009 г. с „Ветеринарна амбулатория – Асен Хасапчиев” и
Лицензиран ветеринарен лекар Филип Сиракулев.
В изпълнение на т.3 от мерките, заложени в Програмата, е изготвен общински
регистър на обработените и върнати по места на обитание безстопанствени кучета /
съгласно чл.54 от Закона за защита на животните/. Регистъра се поддържа в ОбА Златоград,
въз основа да данните подавани от д-р Филип Сиракулев и Асен Хасапчиев. Регистъра
съдържа данни за идентификационния номер на кучето, отличителни белези, дата и място на
залавяне, дата на обработка/ обезпаразитяване, кастрация, ваксина против бяс/, дата и място
на връщане на обработеното животно, отговорно лице по надзора / физическо или
юридическо/.
В Общинска администрация Златоград функционира система за
управление на качеството, съобразно изискванията на стандарта ISO 9001:2000.
Системата е сертифицирана от Bureau Veritas със Сертификат № BG 11705Q

До настоящият момент броят на обработените и върнати по местата на обитание
кучета е 32, което е около 50% от популацията на безстопанствените кучета в град
Златоград.
Наблюдава се тенденция на приходящи кучета от други населени места. Притеснение
буди факта, че гр. Златоград се посещава от туристи, като някои от тях при отпътуването си
изоставят притежаваните от тях кучетата.
С писма до началниците на РУ на МВР Златоград и ГПУ Златоград, се обърнахме с
молба при възможност полицейските патрули, осъществяващи дежурства на входно изходните артерии на града, да извършват проверки на автомобилите превозващи животни и
при установяване на немаркирани кучета да сигнализират в ОбА и ОВС Златоград.
На две от обработените и върнати по местообитание кучета са намерени
осиновители.
Сътрудничеството с Общинска ветеринарна служба във връзка с надзора върху
кастрираните и върнатите по местата им на обитание кучета се осъществява не само в това
отношение, но и по отношение на домашните кучета – при постъпване на жалби от
граждани се осъществяват съвместни проверки с официалния ветеринарен лекар д-р
Розалин Хаджиев и се съставят констативни протоколи с предписания.
Проблем при изпълнение на дейностите се оказа улавянето на безстопанствените
кучета. По препоръка на официалния ветеринарен лекар д-р Розалин Хаджиев за м. август
бе назначено на граждански договор лице, което да извършва улавяне на безстопанствени
кучета, така той съдействаше на ветеринарния екип при тяхната работа.
Проведени бяха разговори с Фондация „Четири лапи” за възможността им да посетят
община Златоград, във връзка с изпълняваните от тях проекти „Грижа за бездомните
животни”.
През 2009 година стартира идентификацията, регистрацията и паспортизацията на
домашните любимци, обявена чрез местните средства за масова информация.
Регистрация се извършва като стопанина подаде заявление до кмета на общината и
попълни декларация, че е запознат с разпоредбите на Наредба №1 на ОбС Златоград,
относно отглеждането на домашни любимци. Представя се и документ за платена такса за
притежаване на куче - 10 лв, съгласно Наредба №8 на ОбС-Златоград. С така полученото
удостоверение за регистрация на животното в общинския регистър, стопанина получава
зелен идентификационен номер, които се поставя на животното от ветеринарния лекар.
Общинския регистър на животните – компаньони и ловни кучета съдържа следните
данни: идентификационен номер, порода, дата и място на раждане на кучето, име и адрес на
собственика, дата на поставяне на маркировката, извършени ветеринарномедицински
манипулации, данни за ветеринарния лекар.
Регистрираните до момента кучета са 82. Броят на кучетата, за които е платена такса
е 21.
За съжаление ежемесечни сведения за регистрирани на територията на община
Златоград от ветеринарни лекари данни от ветеринарномедицинските паспорти на
регистрираните при тях кучета не се изпращат в ОбА - Златоград.
Във връзка с изпълнение на т. 8 от Програмата, общинска администрация периодично
напомня чрез средствата за масова информация задълженията на собствениците, относно
регистрацията на кучетата - компаньони. Популяризира се и се насърчава 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. В тази връзка се
излъчи и предаване по местната кабелна телевизия САТ-ТМ. Освен това на собствениците
на кучета се връчва съобщение с разписка, в което има указания и срок за регистрацията на
притежаваните кучета.
През 2009 г. има случай на ухапване на жена от куче – компаньон и е съставен акт по
Наредба № 1 за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените

места и на общинската собственост в община Златоград. Издадено е наказателно
постановление. Други подобни инциденти не са регистрирани.
Във връзка с изпълнението на чл.40, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на животните, с
писмо изх.№ 29-00-43/04.12.2009 г. до директора на РВМС Смолян е изпратена информация,
относно изпълнението на Програмата.
При изготвяне на бюджета за 2010 година са предвидени средства за изпълнение на
мерките по Програмата в размер на 5 700 лева.
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