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І. АНОТАЦИЯ
Наличието на значителен брой улични кучета води до риск за здравето на населението и поставя
под въпрос европейския облик на градовете и селата, както и хуманното отношение към животните.
Факт е, че все още не може да се намери цялостно трайно решение на проблема „безстопанствени
кучета” и „безстопанствени котки”.
Приетият от Народното събрание Закон за защита на животните /ЗЗЖ/, обнародван в
ДВ бр. 13/08.12.2008 г., в сила от 31.01.2008 г., вменява на общините редица права и задължения по
контрола, защитата и хуманното отношение към бездомните и домашните кучета и котки.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ общинските съвети приемат програми за овладяване популацията
на бездомните кучета и предвиждат средства за изпълнението им.
След приемането на първата общинска програма за овладяване популацията на бездомните
кучета с Решение № 5 по Протокол № 11 от 31.05 2012 г., са предприети редица действия с цел
осъществяване на заложеното в програмата.
На територията на града, промишлена зона в имот № 73626.504.706, УПИ 9, кв. 23, е изграден и
въведен в експлоатация със становище на ОДБХ № 373/04.06.2014 г., съгласно разпоредбите на чл. 36,
ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинските дейности /ЗВД/, „Животновъден обект-приют за бездомни
кучета” № 7700-0386 с капацитет 54 броя за първия етап от изграждането му. Предвижда се в края на
изграждането капацитета да нарастне до 170 бр. За транспортирането на кучетата до приюта е осигурен
специализиран транспорт. Всяка година в бюджета на Общината се предвиждат средства за издръжка на
приюта. По договор със ветеринарен лекар е осигурено е медицинско обслужване на кучетата, отведени
в приюта, включващо обезпаразитяване, ваксиниране и кастрация. Престоят на кучетата в приюта е
съобразен с индивидуалните нужди на животното, физическото му състояние и потребностите му. За
трите години на действие на Програмата в приюта са пребивавали над 370 кучета, като само на 6 броя е
приложена ефтаназия, заради влошено здравословно състояние, в повече от случаите следствие от пътно
транспортни инциденти.
Слаб е интереса на гражданите за осиновяване на домашен любимец от приюта - за 3 години,
42 бр. Кастрация, с приоритет за женските индивиди, е извършена при 169 кучета. След извършване на
задължителните ветеринарномедицински мероприятия, касаещи здравословното състояние на
животните в приюта, кучетата се връщат по местата от където са заловени, като се спазва изискването
да не се връщат на детски площадки, в близост до здравни заведения, детски градини, ясли и училища.
С оглед ограничаване на свободното разхождане на домашни любимци и в същото време
поощряване на свободна разходка без намордник само на определини за целта терени, на територията на
града през месец май 2015 г. са изградени две площадки за разходка без намордник-едната от които се
намира в района на „Борово око” с площ от 2 500 м2, за кучета над 10 кг. и втора площадка в кв. Запад с
площ от 600 м2 за домашни любимци под 10 кг.
Със Заповед № З-01-352/22.04.2015 г. на Кмета на Община Търговище е регламентиран реда и
определени местата за разходка на домашни любимци на територията на града.
С оглед стимулиране на регистрацията на домашните кучета, с решение № 19, по протокол
№ 12/28.06.2012 г. са закупени 100 бр. електронни микрочипове /инжектируем транспордер/ от Община
Търговище, които са предоставени безплатно на собственици на домашни любимци-кучета, заедно с
услугата за поставянето им по инициатива на собствениците на ветериналномедицински лечебни
заведения на територията на Общината.
По отношение спазване на законовите разпоредби при отглеждането на кучета е приета
Общинска наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община
Търговище с Решение № 4 по Протокол № 11/ 31.05.2012 г. на Общински съвет – Търговище.
Ежегодно, до 20 февруари, Кметът на Община Търговище представя доклад до Областна
дирекция по безопасност на храните в изпълнение рапореждането на чл.40, ал. 2 от Закона за защита на
животните, по изпълнението на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета
на територията на общината.
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За всички мероприятия по програмата, касаещи собствениците на домашни любимци се подава
информация чрез местния радиовъзел и на интернет страницата на Община Търговище.
Констатираните нарушения от проверяващите са по действащата общинска наредба.
Установени са пропуски по регистрацията на домашните любимци и начина им на отглеждане. За
времето от приемане на Програмата и Наредбата са съставени и връчени 52 констативни протокола и
8 акта за административно нарушение. Актовете са свързани с инциденти с домашен любимец- ухапване
или предизвикан страх и паника при преминаване покрай свободно разхождан домашен любимиец.
През 2015 г. по сигнал на живущи в жилищна кооперация се стигна до принудително настаняване
в общинския приют на нерегламентирано отглеждани в апартамент на 11 бр. кучета.
ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

1. РИСК ЗА ХОРАТА
Безстопанствените кучета създават риск от ухапване и могат да бъдат преносители на болести,
опасни за човека – бяс, ехинококоза (кучешка тения), бруцелоза, микроспория и др. Данните на
Министерство на здравеопазването показват, че процента на заразени от ехинококоза (кучешка тения) в
Република България е четири пъти по-висок в сравнение с останалите страни от Европейския съюз. Тези
данни налагат предприемането на спешни мерки за решаване на проблема с безстопанствените кучета;
Предизвикване на дискомфорт на гражданите като шум, замърсяване на селищната среда и
възможност за възникване на пътно-транспортни произшествия;
Заради хаотичното си движение по пътното платно, бездомните кучета и котки са реална
опастност и причина за възникване на пътно-транспортни произшествия;
Животните са една от причините за замърсяване на градската среда и тази в селата, а през нощта
шумът от тях смущава хората.
2. РИСК ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
Кучетата и котките страдат от различни болести, глад и студ. Много от тях са обект на
посегателство и тормоз от страна на гражданите. На лице са случаи на умишленно отравяне на бездомнви
кучета, стрелба с въздушно оръжие и други посегателства.
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОБЛЕМА

2.1. Липса на адекватно и цялостно законодателство;
2.2. Липса на контрол върху популацията на домашни кучета;
2.3. Временното използване на кучета за пазачи на вили , строежи, гаражи и др., след което се
изоставят и пускат на свобода.
2.4. Липса на хуманност в отношението към животните и грижите, от които се нуждаят - много
често собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на
което при възникнали трудности може да го изостави.
2.5. Липса на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни кучета, които не
полагат нужните грижи или изоставят при възникнали трудности своите домашни любимци.
3. ПОПУЛАЦИЯ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

Една от главните причини за увеличаващата се популация на бездомни кучета е липсата на контрол
над домашните кучета от страна на собствениците им по отношение неконтролираното размножаване. На
„входа” на популацията от бездомни кучета стоят изоставени от собствениците им кучета и тяхното
нежелано потомство. Само няколко изоставени домашни кучета са в състояние за кратко време да
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увеличат популацията на безстопанствените кучета. Стопаните на домашни любимци не осъзнават, че
тяхното изоставено женско куче при поколение средно от по 4-5 малки два пъти годишно е в състояние
да увеличава броя на бездомните кучета значително.
Основните фактори, определящи наличието на бездомни кучета в дадено населено място са:
наличието на количество хранителен ресурс, вода и подслон.
В случай, че едно животно отпадне от даден район на местообитаване, неговото място се заема
веднага от друго и така се запазва броя на пребиваващите кучета в района. Като се отчитат основните
фактори, определящи наличието на бездомни кучета на дадена територия, за рискови се считат районите,
в които:
- не е предложено добро решение с битовите отпадъци;
- хранителни отпадъци, които се осигуряват от състрадателни към положението на
бездомните кучета граждани;
- изоставени, пустеещи постройки, служещи като убежище за бездомни кучета и котки.
ІІ. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
1. Установяване на контрол върху размножаването на безстопанствените кучета;
2. Намаляване на популацията на безстопанствени кучета до края на програмния период –
31.12.2020 г. с 80 % от моментното състояние по отношение на кастрирани и настанени в общинския
приют;
3. Установяване на устойчиви практики за осиновяване на безстопанствени животни и повишаване
информираността и културата на отглеждане на кучета – домашни любимци;
4. Контрол върху отглеждането на домашни кучета;
5. Повишаване на чистотата на градската среда;
6. Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от ЗЗЖ.
ІІІ. МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА:
1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивните
безстопанствени кучета и връщането им по места;
2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета;
3. Задомяване на безстопанствените кучета;
4. Регистрация и надзор на безстопанствени кучета;
5. Регистрация само на чипирани домашните кучета;
6. Популяризиране на ползите от кастрация на домашните кучета;
7. Организиране и провеждане на мероприятия за подобряване чистотата на градската среда.
ІV. МЕРКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
1. КАСТРАЦИЯ, ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ, ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ БЯС И ТРАЙНА МАРКИРОВКА
( ЗА КРАТКО НАРИЧАНИ ОБРАБОТКА) И ВРЪЩАНЕТО ИМ ПО ОБИТАВАНИТЕ ОТ ТЯХ МЕСТА
НА НЕ АГРЕСИВНИТЕ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

1.1.
Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приюта или стационарна амбулатория,
съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ.
1.2.
Обработката се извършва на принципите на масова кастрация по райони и във връзка с молби и
сигнали на гражданите. Приоритетно да се обработват женски животни.
1.3.
Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно райониране на града и Общината.
1.3.1. Райониране в зависимост от местоположението и особеностите на района, както следват:
- паркове и детски площадки в града;
- учебни заведения , детски градини и централна градска част;
- жилищен квартал Запад;
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

- кв. Бряг и кв. Въбел;
- крайградски вилни зони;
- селски райони.
Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно изискванията на чл.42, ал.1 от ЗЗЖ.
Транспортирането на кучетата се извършва в клетки, съгласно чл.42, ал.2 от ЗЗЖ;
Настаняването на безстопанствените кучета се извършва съгласно изискванията на чл.46 от ЗЗЖ;
За настанените в приюта кучета са спазват изискванията на чл. 47, ал.1, 2, 3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ.
2. ЕВТАНАЗИЯ НА НЕИЗЛЕЧИМО БОЛНИ И ДОКАЗАНО АГРЕСИВНИ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

2.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т.1 от ЗВД и чл.45, ал. 8
от ЗЗЖ.
2.2. Доказано агресивните кучета се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВД.
3. ЗАДОМЯВАНЕ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА.

3.1. След задължителните ветеринарномедицински обработки на кучето и установяване на добро
здравословно състояние се предприемат действия съгласно чл. 41, ал.6 от ЗЗЖ за намиране на нов
собственик на кучето.
3.2. Общините и ОЗЖ организират публични мероприятия за задомяване безстопанствени кучета.
4. РЕГИСТРАЦИЯ И НАДЗОР НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

4.1. Всяко обработено куче се вписва в дневника на приюта:
 Идентификационен номер;
 Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина;
 Дата и място на залавяне;
 Дата на обработката;
 Дата и място на връщане;
4.2. Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по програмата се изпращат до 5 число на
всеки месец до Община Търговище
4.3. Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.
5. РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

5.1 Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД с подаване на Декларация за
притежаване на домашен любимец в Центъра за административно обслужване на Община Търговище.
5.2 Таксата за домашни кучета се заплаща на касата в Центъра за административно обслужване при
Община Търговище.
5.3. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от поставянето на
чипа, съгласно чл. 39 от ЗЗЖ., като в декларацията се описва № на поставения чип и дата на поставянето
му.
5.4. Организиране на кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на открито (дворни
кучета в покрайнините на града, селата и ромските квартали, вилните зони, строежи, паркинги,
предприятия и др.). В кампаниите участват Общината, ОП „СОД” – Търговище, ОДБХ-Търговище и
Организации за защита на животните/ОЗЖ/.
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6. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ КАСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

6.1. Организиране на кампании за разясняване на ползата от кастрацията като най-сигурния начин за
намаляване популацията на бездомните животни чрез брошури, медийни кампании и др.
6.2. Презентации на ЗЗЖ, организирани от Екологичните отдели на общината, със съдействието на
регистрирани ОЗЖ по квартали за собствениците на домашни кучета.
6.3. Съвместна работа с ОДБХ и ветеринарните лекари по квартали и села.
7. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

7.1. Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва от управомощените от
Кмета на Община Търговище лица, ОП „СОД”-Търговище, ОДБХ и регистрирани на територията на
Общината ОЗЖ, съгласно глава 6 от ЗЗЖ.
8. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ГРАДСКАТА СРЕДА

8.1. Определяне на алеи за разходка на кучета.
8.2. Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др.
8.3. Организиране на кинеложки изложби, състезания и други подобни прояви на територията на
Общината се разрешава от Кмета на Общината при условие, че до тези прояви се допускат само здрави,
освидетелствани животни и след приключване на проявата организаторите им привеждат района в
началния вид.
8.4 Изграждане и поддържане на площадки за свободна разходка на домашни любимци, съвместно със
стопаните на кучета.
8.5. На територията на Общината да не се допуска провеждането на борби с кучета и други подобни
прояви, предлагащи нежелани зрелища и водещи до болка, наранявания и увреждания на животните.
9. ИЗГОТВЯНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАМПАНИИ

9.1. Информиране на собствениците на домашни любимци за мероприятия, свързани с обезпаразитяване,
задомяване, кастриране и чипиране чрез местния радиовъзел и сайта на Общината.
9.2 Съвместни мероприятия с регистрирани ОЗЖ
V. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА
МЕСТНА ВЛАСТ

Община Търговище, ОП „СОД”-Търговище.
1. Упълномощените от кмета лица организират предаването на заловените безстопанствени кучета в
изградения за тази цел приют.
2. Кметът на Общината възлага, съгласно действащата законова уредба в Република България,
дейностите по изпълнение на програмата.
3. Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и
предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40 , ал. 1 от ЗЗЖ.
4. Общинският съвет предвижда средства за закупуване на мобилни общински амбулатории, съгласно
чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ.
5. ОП „СОД” - Търговище обработват сигнали и жалби на граждани и организации.
Сигнали и жалби се приемат :
 По телефон
 Писмено
 По и-мейл
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5.1. Анонимни сигнали и жалби не се обработват.
5.2. При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала и
телефон или адрес за обратна връзка. Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание на
кучето/тата.
5.3. Жалбите за куче/тата, участвало/и в инцидент с ухапване на човек се обработват приоритетно в
рамките на 24 часа от подаването на сигнала.
5.4. Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им. В случай, че жалбата за
агресивно/и куче/та е подадена срещу обработени кучета се процедира в зависимост от резултата от
проверката.
5.5. Проверката на сигнала се извършва от управомощените от Кмета лица, ОП „СОД”-Търговище, в
срок от 7 дни от подаване на жалбата.
5.6. Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по сигнала или жалбата,
както следват:
 Информация от жалбоподателя: фактически обстоятелства, медицинско свидетелство (в случаите
на наличие на такова), подробно описание на кучето, участвало в инцидента.
 Информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или имат наблюдения върху
поведението на кучето.
 В случай, че жалбата е неоснователна кучето/та се обработва/т и се връща/т на място на залавяне.
На база на проверката се изготвя констативен протокол.
5.7. В зависимост от констативния протокол и отвеждане на кучето в общинския приют, се
предприемат следните действия:
 След задължителните ветеринарномедицински манипулации кучетата се предоставят за
задомяване при спазване на изискванията на чл. 174 от ЗВД.
 Прилагане на ефтаназия към доказано агресивни кучета
5.8. Общината упражнява системен контрол върху извършваните дейности по програмата в приюта,
стационарна амбулатория, стопанисвани от ОЗЖ
ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР ПО ЧЛ. 43, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗЗЖ

1. Ветеринарният лекар по чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗЗЖ, контролира здравословното състояние и
спазването на изискванията за защита на животните;
2. Изпълнява програмата на Националната ветеринарномедицинска служба за вземане на проби за
лабораторно изследване на заразни болести по животните и ги изпраща в лаборатория;
3. Отразява резултатите от лабораторните изследвания и всички ветеринарномедицински
манипулации и лечения в амбулаторен дневник;
4. Контролира извършването на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;
5. Извършва лечебни и профилактични мероприятия (кастрация обезпаразитяване, ваксиниране,
маркиране и чипиране на животните;
6. Регистрира кучетата съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при
придобиване от собственик;
7. Съставя констативен протокол при смърт на животно, в който се посочват времето, причината
и/или диагнозата за смъртта;
8. При назначаване на евтаназия съставя индивидуален протокол, който съдържа основанията за
прилагането й, протоколът се подписва от ветеринарния лекар, от управителя на приюта.
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ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ (ОЗЖ), РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

1. ОЗЖ могат за излъчват медиатор, който да следи за изпълнението на Програмата в приюта;
2. ОЗЖ представя поименен списък на лицата за длъжността медиатор пред Общината;
3. Медиаторът изпълнява задълженията си на доброволен принцип, като не получава възнаграждение
от Общината за дейността си.
4. Медиаторът:
 Има право на постоянен достъп до приюта и всички извършвани дейности;
 Съблюдава спазването на изискванията по глава V от ЗЗЖ ;
 Следи за коректното попълване на дневника по чл. 44 ал. 1 т. 4 от ЗЗЖ;
 В случай на констатирани нарушения уведомява ОДБХ;
 Участва в изготвянето на годишния доклад по чл.40, ал. 1 до ОДБХ по изпълнение на дейностите
заложени в Програмата за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на общината.
5. ОЗЖ могат да стопанисват приют и/или ветеринарни амбулатории самостоятелно или съвместно с
общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от ЗЗЖ.
6. ОЗЖ, които имат регистрирани ветеринарни амбулатории или приюти могат да кандидатстват за
участие в Програмата пред Общината, съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ и сключат договор за изпълнение на
Програмата.
7. ОЗЖ съдейства при изпълнението на Наредба за придобиване, притежание, отглеждане на животни
и участват в изработването на Програмата.
8. ОЗЖ съдейства на Общината като посочват свои представители за координация на работата между
Общината, ОЗЖ и граждани.
9. ОЗЖ сформират координационна мрежа от представители на ОЗЖ и техни съмишленици.
10. ОЗЖ предоставя на Общината списък на координатори за съдействие по места на дейностите по
Програмата.
11. ОЗЖ участва в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.
12. ОЗЖ предоставя описание на необработените кучета по райони до приюта, Съдействат при
залавянето и връщането на кучетата.
13. ОЗЖ осъществява надзор върху обработени кучета.
14. ОЗЖ изпълнява мерки спрямо обработените кучета, за които осъществяват надзор, съгласно чл. 49
и 50 от ЗЗЖ.
15. ОЗЖ съдейства за медийно отразяване на дейностите по Програмата.
16. ОЗЖ организира и провежда задомителни кампании.
VІ. КОНТРОЛ
1. Контролът по изпълнение на Програмата и Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане
на кучета на територията на Община Търговище, се осъществява от Областна дирекция по безопасност
на храните, подразделение на Българска агенция по безопасност на храните на територията на
област Търговище.
2. Органите на местната власт осъществяват контрол:
- за изоставяне на животни на територията на общината;
- за идентификация и регистрация на кучета;
- за спазване изискванията за защита на животните в приюта на територията на общината;
- върху кучетата и местата на обитаване по чл. 47, ал. 3 от ЗЗЖ;
3. Контролът се извършва чрез:
- периодични проверки;
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- проверки по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на правилата за защита на
животните, подадени от държавни органи, физически и юридически лица.
4. Контролните органи имат право:
- да установяват самоличността на собственика на животни;
- на достъп до всички обекти и цялата документация, необходима за осъществяване на проверката;
- да влизат след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти и транспортни
средства, където се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или се третират животни.
5. Собствениците на животни са длъжни да осигуряват достъп до обектите и за оказване на
неотложна помощ на животно, което е застрашено със смърт или тежко увреждане на здравето.
6. Органите на изпълнителната власт и органите на местната власт, обществените организации,
физическите и юридическите лица са длъжни да оказват необходимото съдействие на служителите на
Българската агенция по безопасност на храните при изпълнение на контролните им функции.
7. При установяване на данни за нарушение по Програмата и Общинската наредба за придобиване,
притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Търговище, органите и лицата по
т.6 незабавно:
- вземат мерки в рамките на техните правомощия за преустановяване на нарушението;
-уведомяват органите на Българската агенция по безопасност на храните или органите на
Министерството на околната среда и водите.
VIІ. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

1.1. Бюджет на Общината, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ;
1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД;
1.3. Дарения
1.4. Финансиране на дейности по Програмата от ОЗЖ.
2. ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Дейностите по програмата и етапите се отчитат периодично и актуализират своевременно.
- Срок на действие от приемането на програмата до 31.12.2020 година.
VІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ.
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

- Повишаване безопасността на селищната среда;
- Намаляване на популацията на безстопанствени кучета;
- Опазване на околната среда;
- Повишаване информираността на гражданите по отношение изискванията при придобиване и
отглеждане на домашни любимци.

10

2. ИНДИКАТОРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

- Брой на обработени безстопанствени кучета;
- Брой на регистрираните кучета – домашни любимци;
- Брой на кастрираните кучета – домашни любимци;
- Брой кастрирани безстопанствени кучета;
- Брой на осиновените кучета в края на всяка година;
- Брой места за настаняване на безстопанствените кучета в приюта;
- Брой проведени образователни кампании по училища и детски градини;
-Брой повторно обработени животни / реваксинация и обезпаразитяване на вече кастрирани
животни/
-Подаване на данни от ветеринарните специалисти за електронния портал на Българската агенция
по безопасност на храните/БАБХ/.

