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 Отчетът за изпълнението на Програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Oбщина Алфатар, включва информация 

за изпълнението на мерките за постигане на целите по овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета.  

 

 Във връзка с постигане на цел І. ,,Установяване на контрол върху популацията 

на безстопанствените и домашни кучета в населените места на територията на 

Oбщина Алфатар”, отчитаме изпълнението на дейностите, както следва:  

 Община Алфатар сключи договор № 203/24.04.2017 г. със СНЦ „Сдружение за 

развитие на туризма в региона на Тутракан“ за залавяне и извършване на 

ветеринарномедицинска обработка на безстопанствените кучета на територията на 

общината. През 2017 г. сдружението извърши следните дейности: 

 – залавяне на безстопанствени кучета на територията на Oбщина Алфатар – 6 

бр. 

 –обработени /кастрирани/ и върнати по местата на залавяне – 2 бр. 

безстопанствени кучета. 

 – обезпаразитени – 6 бр. безстопанствени кучета. 

 – ваксинирани срещу бяс – 6 бр. безстопанствени кучета. 

 Кучетата са ваксинирани против бяс с Rabisin L445960 със срок на годност 

ноември 2018 г.  

 В регистъра на безстопанствените кучета се водят 18 бр. кучета, от които 

ново-регистрирани през 2017 г. – 2 бр. 

 През годината са получени 2 бр. писмени жалби от граждани от гр. Алфатар за 

нанесени щети от безстопанствени кучета в имотите им и над 5 бр. устни сигнали от 

граждани на гр. Алфатар и с. Цар Асен. 

 Постъпилите жалби и сигнали са изпратени по електронна поща на 

сдружението и при идването им в Алфатар, служител на общината беше изпращан, 

за да ги подпомага при извършване на дейността.  

 През 2017 г. в общинския бюджет са заложени 1 000 лева, за обезпечаване 

изпълнението на дейностите, заложени в програмата. За извършените дейности от 

СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“ за залавяне и 

ветеринарномедицинска обработка на безстопанствените кучета на територията на 

общината, за които е представен Протокол №1 за проведено масово профилактично  

мероприятие и Регистър на обработените кучета, са фактурирани и заплатени 280,00 

лева. 

 

По отношение с постигане на цел ІІ. ,,Намаляване на опасността от 

разпространяване на заразни и паразитни болести по хората и домашните животни 

чрез провеждане на редовни ваксинации и обезпаразитяване” през 2017 г., отчитаме 

извършването на 6 бр. ветеринарномедицински обработки на безстопанствени 

кучета, включващи обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс, описани в отчетените 

дейности по изпълнение на цел І. 

  

 Във връзка с постигане на цел ІІІ. ,,Повишаване отговорността на 

собствениците на кучета на територията на общината по отношение на 

отглежданите от тях домашни животни. Увеличаване на броя на регистрираните 
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домашни кучета”, отчитаме реално увеличаване на броя на регистрираните домашни 

кучета. 

 През 2017 г. в касата на Община Алфатар са постъпили 122,00 лв. като такса 

за притежаване на 61 бр. кучета. Във връзка с подадени декларации от 

собствениците по чл. 117 от ЗМДТ е събрана такса за притежаване на кучета в 

размер на 41,12 лв. за 20 бр. кучета, регистрирани в системата „Матеус”.  

 За сравнение през 2016 г. в касата на Община Алфатар са постъпили 80,00 лв., 

като такса за притежаване на кучета или това са събрани такси за 40 бр. домашни 

кучета. На основание декларация чл. 117 от ЗМДТ като такса са притежаване на 

кучета са събрани 55,09 лв. /26 бр. декларирани кучета/. 

 През 2017 г. се наблюдава увеличение  на броя кучета, за които се заплаща 

такса – същият е нараснал с 21 бр. в сравнение с 2016 г. 

 

 Причината за ненамаляващата популация на бездомните кучета в общината в 

голяма степен е резултат от човешката дейност. Освен естественото размножаване 

на кучетата на второ място е факторът – безотговорно отношение на собствениците, 

които не кастрират домашните си любимци, а впоследствие някои от тях изхвърлят 

потомствата им.  

Поради това през 2018 г. планираме да положим повече усилия за извършване 

на дейностите по залавяне и ветеринарномедицинска обработка на 

безстопанствените кучета, изготвяне и провеждане на образователни кампании с цел 

повишаване отговорността на собствениците към техните домашни любимци. Ще 

осъществим контрол за регистрация на домашните кучета във всички населени 

места.  

Дейностите, които планираме да бъдат извършени през 2018 г. са представени 

в Приложение № 1 План за действие по изпълнение на Програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар 2016-

2020 г., за 2018 г. 

 

Отчетът на ,, Програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Oбщина Алфатар 2016-2020 г.”, 

през 2017 г. и Плана за действие по изпълнение на програмата през 2018 г. са 

приети с Решение №311 от протокол №033/23.02.2018 г. на Общински съвет-

Алфатар. 
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