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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
АЙТОС, 2021 год. - 2025 год.
№ Действия

Изпълнители

Срок

Очакван ефект
Източници за
финансиране и
прогноза за
необходимите
ресурси в лв.
1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, маркиране и връщане на животните по местата на залавянето им
1.1 Сключване на договор с приют за Община; Организация Постоянен
Общински бюджет;
Възможност за обработка на кучета Дарения;
безстопанствени и домашни в квартали,
безстопанствени кучета, който разполага за защита на
Проекти
индустриални и животновъдни зони, и др.
с
стационарни
и/или
мобилни животните
амбулатории
за
обработка
на
безстопанствени кучета
1.2

Назначаване на екипи за залавяне на
Община; Организация Постоянен
за защита на
безстопанствени кучета и дейностите
регламентирани в Национална програма животните
за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на
територията на Република България.

Общински бюджет;
Дарения;
Проекти

1.3

Просветно- информационни кампании

Постоянен

Общински бюджет;
Дарение; Проекти

Медии;
Ветеринарни
специалисти;
Организация за
защита на
животните;
Община

Масово извършваните мероприятия по
залавяне и транспортиране до приютите, с
които е сключен договора на безстопанствени
кучета, допринася за по-бързото и сигурно
овладяване на популацията на уличните кучета
на дадена територия, а бързото им връщане по
местата на залавянето им гарантира
недопускането на други, необработени кучета в
ареала.
Популяризиране действията по
проблематиката, предприемани от страна на
местната власт и партньорите й по програмата.
Запознаване на населението с полезна
информация за нормативните изисквания,
информация за болести пренасяни от
животните, начини за предотвратяване
разпространението на зарази и пр.

1.4

На 2 години

Преброяване на безстопанствените
кучета на територията на Община
Айтос

Общински
бюджет;
Дарения;

Възможност за точна преценка промяната в
Община; Организация
популацията на безстопанствените кучета като
за защита на
критерий за успеваемост на мерките по
животните
програмата.
2. Регистрация на домашните кучета и контрол върху размножаването им, с цел блокиране на притока от дома към улицата.
Община
Постоянен
2.1 Обозначаване на местата, на които е
Общински
забранено разхождането на домашни
бюджет;
любимци.
Дарения;
Европейски
Осигуряване на добри условия за свободно
фондове
разхождане на домашните кучета, без с това да
Община

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Постоянен

Контрол по заплащане на
регламентираната такса за притежаване
на куче, регламентирана в Наредбата за
определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на
територията на Община Айтос.
Постоянен
Организиране на система за навременно ОДБХ;
подаване и получаване на информация Организация за защита
за ветеринарна регистрация на
на животните
домашните кучета

Уведомяване на собствениците на
домашни кучета за задълженията им по
чл.172,173,174 и чл.175 от ЗВМД.
Съобщения на сайта на общината и
информационното табло.

Периодично
Местни медии –
вестник Народен
приятел, радио възел и
интернет страницата на
Община Айтос

Предписания и санкции при подадени
сигнали за собствениците на куче,
нарушаващи общинската Наредба.

Община, БАБХ

Актуализиране на местната нормативна Общински съвет/
Община
уредба, съгласно действащото
законодателство.

При необходимост

При нормативна и
фактическа
необходимост

се нарушава спокойствието и комфорта на
останалите граждани.

Подобряване обслужването на граждани собственици на домашни кучета при
административната регистрация на животните.
Повишаване събираемостта от таксата за
притежаване на домашно куче.

-

Изпълнение на нормативно изискване към
ветеринарните лекари за предоставяне на тази
информация. Събраната информация дава ясна
картина за реалния брой домашни кучета,
отглеждани на територията на Община Айтос.

Запознаване на местното население с полезна
информация за нормативните изисквания, за
задълженията им и начини за предотвратяване
разпространението на зарази, болести и др.

-

-

Повишаване гражданската отговорност при
спазване на нормативните изисквания към
собствениците на домашни кучета.
Навременно адаптиране на местната нормативна
уредба към промените в националното
законодателство.

