ПРОГРАМА
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ
КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА
2012 – 2015 год.
(Приета с Реш. № 106/20.02.2012 год.)
І. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1.Контролиране популациите на безстопанствените котки, като се
гарантира здравето на хората и безопасността на градската среда.
2. Редуциране броя на безстопанствените котки до трайно намаляване на
популацията по формулата „Улавяне, обезпаразитяване, кастриране и
връщане на място.
3. Намаляване на рисковете от разпространение на зоонози.
4. Увеличаване на отговорността на хората, отглеждащи котки.
ІІ. НОРМАТИВНА УРЕДБА
Съгласно разпоредбите на глава V от Закона за защита на животните се
уреждат механизмите за осъществяване на общинските програми за
овладяване популациите на безстопанствените кучета, регламентира се
изпълнението и контрола от страна на местната власт. В закона е заложена
основната теза за хуманно отношение, осигуряване на подходящи условия
на живот, съобразени с физиологичните и поведенческите особености.
ІІІ. ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОБЛЕМА
Община Сливен работи по програмата за ограничаване броя на
безстопанствените кучета, приета с Решение №216 от 05.06.2008 год. на
Общинския съвет Сливен.
Поради намаляване на популацията на бездомните кучета върха на
хранителната верига се зае от безстопанствените котки.
Основна причина за размножаването и задържането на
безстопанствените котки в града представляват и не добре прибраните
битови отпадъци, чрез които се създават условия/хранителна среда/ за
увеличаване и задържане на биологичния вид.
ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА.
1. При създаването на приюта за отглеждане на безстопанствени
животни да се отреди секция за бездомни котки;

2. Преброяване на безстопанствените котки на територията на
общината;
3. Актуализация на Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и
регистрация на животни на територията на община Сливен;
4. Провеждане на информационни и рекламни кампании сред
населението:
 С цел намиране на дом за част от уличните котки.
 Провеждане на общообразователни програми, насочени срещу
безотговорно и нехуманно отношение към животните
 Разработване на препоръчителни мерки и определяне на
отговорностите на гражданите, които се грижат за котките,
които са върнати по местата си след тяхната кастрация.
 Начин за последващо обезпаразитяване и ваксиниране;
 Сигнализиране при нужда от лечение;
 Хранене.
5. Кастрация, обезпаразитяване/външно и външно/, ваксинация срещу
бяс, трайна маркировка и връщане на място.
V. МЕРКИ НА ПРОГРАМАТА
 Създаване на работна група с участие на общински съветници,
експерти от Община Сливен, от специализирани органи, работещи и
позиционирани на територията на града, от природозащитни
организации за установяване броя на безстопанствените котки на
територията на Община Сливен;
 Залавяне на безстопанствените котки, като приоритетно се акцентира
върху котки, с получени сигнали тежкоболни и котки в разплодна
възраст;
 Извършване на предвидените ветеринарно-медицински дейности и
манипулации, съгласно изискванията на ЗВД и ЗЗЖ;
 За неизлечимо болните с необратими патологични изменения,
причиняващи им болка и страдание, за които няма желаещи за
осиновите и няма желаещи за отглеждането им, ветеринарният лекар
по чл.43, ал.1, т.2 от ЗЗЖ прилага в изпълнение чл.179, ал.3, т.1 от
Закона за ветеринарното дело;
 Ежегодно да се предприемат разяснителни кампании чрез местните
медии и с особено внимание в рисковите райони с най-голяма
популация на безстопанствени котки

