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ПРОЕКТ 

 

 

 

Съгласно чл.66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.1 от АПК, чрез настоящото публикуване 

Община Пловдив уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в 

законоустановения срок от 30 дни, да направят своите писмени предложения и 

възражения по проекта на Актуализация на план за действие към Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените котки на територията на Община 

Пловдив на е-mаil адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg  или в деловодството на община 

Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1. 
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА 

ДЕЙСТВИЕ  

 

КЪМ  

 

ПРОГРАМА  

 

ЗА 

ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА  НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ  КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 15, 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 29.01.2015 Г. НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ 
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Настоящият документ представлява актуализация 

на План за действие към „Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените котки на 

територията на Община Пловдив“, приета с 

Решение № 15, взето с Протокол № 2 от 29.01.2015 

г. на Общински съвет – Пловдив, и ще се прилага 

до влизане в сила на програма и план за действие, 

приети по реда на чл.40, ал.3 от Закона за защита 

на животните /изм.и доп. ДВ, бр.34 от 3 май 2016 г./ 

 
 

 

ОСНОВНА  ЦЕЛ на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените котки на територията на Община Пловдив : 

 

Прилагане на комплекс от мерки, базирани на 

научни методи, утвърдени от Световната 

здравна организация, чрез които по естествен, 

хуманен път  да се овладее популацията на 

безстопанствените котки на територията на 

Община Пловдив. 
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АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

КЪМ ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ /РЕШЕНИЕ № 15/29.01.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ/ 

 
Мероприятия 

 

Отговорни за 

изпълнението 

Препоръчителен 

срок за 

реализация 

1. Дейности по улов и обработка на безстопанствени котки. 

1.1.  Изготвяне и изпълнение на Годишен график с предвидени 

максимален  брой акции по улов на безстопанствени котки. 

1.2.  Създаване и поддържане  на специализиран екип за улов на 

котки. Осигуряване на необходимото обучение, в т.ч. нормативно 

предвиденото -  курс хуманна  защита, работни инструктажи и пр. 

Осигуряване на необходимото за работа оборудване – подходящо 

транспортно средство, клетки, медикаменти и консумативи. 

1.3. Въвеждане и поддържане на необходимата отчетна 

документация – регистър-хартиен/електронен; транспортни 

документи; графици и пр.  

1.4.  Актуализация на вътрешния правилник за работа на ОП “ЗВК” 

/при необходимост/. 

1.5.   Актуализация на местната нормативна уредба /при 

необходимост/. 

ОП “ЗВК” 

  

 

Постоянен  

2. Активна дейност по проект  “Отряд Зоодоброволци” 

2.1.  Поддържане на актуален списък с действащи зоодоброволци;  

2.2.  Ангажиране на зоодоброволците  за  улов  на  безстопанствени 

котки – изготвяне на система за  информиране и график; осигуряване 

на капани, транспортни клетки, гранулирана храна и пр. 

2.3. Стимулиране работата на зоодоброволците и поощряване 

Дирекция ЕУО; 

ОП “ЗВК”; 

Районни 

администрации; 

ОЗЖ. 

 

Постоянен  
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качественото изпълнение на поетите ангажименти – награден  фонд; 

грамоти и пр. 

2.4. Контрол по изпълнение на задълженията им и санкциониране 

при неизпълнение, в т.ч. извеждане от дейността по проекта. 

3. Реализиране на съвместни кампании и проекти /в т.ч. 

кастрационни/ със съдействието на ОЗЖ и практикуващи 

ветеринарни лекари с мобилни и стационарни амбулатории. 

3.1.Кастрация на безстопанствени котки; 

3.2. Кастрация на домашни котки; 

3.3. Преброяване и преценка популацията на безстопанствените 

животни в Пловдив; 

3.4.Провеждане на студентски практики и обучения на млади 

ветеринарни специалисти. 

Дирекция ЕУО 

ОП “ЗВК”; 

Висши учебни 

заведения със 

специалности 

„ветеринарен 

лекар” и 

„зоотехник” 

ОДБХ; 

БВС; ОЗЖ 

Ежегодно 

 

4. Работа с подрастващите 

4.1. Провеждане на учебни занятия и беседи в училищата на  

Пловдив, насочени към запознаване на подрастващите с               

биологичните и поведенчески особености при животните;               

причините, които пораждат наличие на безстопанствени такива  и пр. 

4.2. Организиране и провеждане в учебни и детски заведения на  

територията на Пловдив викторини, фотоизложби, зооизложби и пр. 

по инициативи на децата. 

4.3. Подпомагане реализирането на проекти и инициативи на                

подрастващите, свързани с проблематиката. 

Общински съвет; 

Дирекция ЕУО; 

Дирекция ОРМС; 

Дирекция 

„Социална 

политика“; 

Районни 

администрации; 

ОДБХ; 

ОЗЖ. 

Ежегодно 

 

5. Планови ДДД-мероприятия 

 5.1. Дезинсекция срещу бълхи, кърлежи и комари. 

 5.2. Дератизация – шахти. 

 5.3. Предоставяне примамки срещу гризачи на гражданите  на 

ОП 

„Дезинфекционна 

станция” 

Ежегодно 
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Пловдив за осъществяване на дератизация в  жилищните сгради. 

 

6.Провеждане на информационно-образователни кампании и 

инициативи 

 6.1. Издаване и разпространение на брошури, листовки и други 

материали с полезна информация; 

 6.2. Тематични телевизионни и радиопредавания и  публикации в 

пресата. 

ОП „ЗВК” 

Дирекция „ЕУО” 

Постоянен  

 

   

 

Забележка : 

 

 Средствата, получени като дарения за осъществяване на заложени дейности и мероприятия по Програмата, 

могат значително да облекчат общинския бюджет за дадена календарна година или да позволят разширение обхвата 

на предвидените мероприятия, както и реализиране на други такива. 

 Получаването на средства от дарители, може да послужи и като непряк критерий за оценка степента на 

обществената ангажираност по проблематиката. 

 

 


