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Областна администрация Разград

15.09.2017 | По-стриктен контрол върху регистрацията на кучетата и
съдействие от ветеринарите за кастрация на уличните кучета обсъдиха
на работна среща в Областна администрация
Мерки за подобряване контрола върху увеличаване на популацията на бездомните животни
обсъдиха граждани и представители на държавни и местни институции на работна среща,
организирана от Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен.
Конкретен повод за дискусията бе сигнал за пет мъртви улични кучета в Исперих, затова
заседанието започна с информация от началника на РУ на МВР-Исперих Константин Костов по
този случай. Той съобщи, че сигналът е подаден малко след полунощ на 14 септември.
Разпитани по образуваните 5 досъдебни производства са 29 човека, извършени са
ветеринарно-медицински експертизи, чиито резултати обаче в интерес на разследването
Костов не обяви. Той и директорът на ОДМВР-Разград Ивайло Йовчев увериха, че служителите
на реда ще направят всичко възможно да установят извършителя, но призоваха и за
съдействие от гражданите. Районният прокурор на Исперих Иван Иванов припомни, че през
февруари е имало подобен инцидент, тогава държавното обвинение получило по електронна
поща 80 сигнала за 30 убити кучета в конкретни райони на Исперих. При извършената
проверка на посочените места обаче първоначално не били намерени мъртви животни, след
това било открито едно, но експертиза установила, че е било там поне 20 дни, трупът бил
разложен и не могла да бъде установи причината за смъртта, затова преписката е прекратена.
Секретарят на община Исперих Севим Адем съобщи, че община Исперих има Програма за
овладяване на популацията на безстопанствените кучета, има и договор със сдружение, което
извършва кастрация на животните, но по закон животните трябва да се пускат на същото
място. Според г-жа Адем сред причините за увеличаване на броя на кучетата е това, че
гражданите ги хранят на улицата, без да ги осиновят и да ги гледат в имотите си и съответно
да плащат таксата от 2 лева за това.
Качеството на работата на сдружението с ангажимент да кастрира бе оспорено от Юнуз
Ахмед от Исперих, който постави част от въпросите на гражданите на общината. Вариант за
подобряване на тази услуга предложи председателят на разградското представителство на
Българския ветеринарен съюз в Разград д-р Стойчо Колев, според него вместо от организации
кастрациите могат да се извършат от частно практикуващите ветеринари в региона след
сключени договори за това с общините. Той се ангажира до края на месеца да представи на
Областния управител план за работата на ветеринарите по общини с местата, където могат да
се извършат процедурите, както и информация за финансовото измерение на услугата. Друг
вариант за решаване на проблема е да се проучи при какви условия функционира Областният
кастрационен център в Русе, където кастрирането е безплатно. Освен това ще се популяризира
информацията, че по закон такса за собственост на куче не се плаща, ако то е кастрирано. Ще
се призоват и местните власти да подобрят контрола по отношение на регистрацията на
кучета. Областният управител апелира още и към гражданите да сигнализират, когато видят
превозни средства, от които в определено населено място се пускат кучета от друго селище.
Това деяние не е криминализирано, но е срещана практика. Ангажимент пое и Областната
дирекция по безопасност на храните, която на всеки 6 месеца на заседание на Областната
епизоотична комисия ще представя резултати от монитонинг върху популацията на уличните
кучета. Предложенията, обсъдени на работната среща, ще бъдат представени на следващото
заседание на Областната епизоотична комисия.

