
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 

Предстои внедряване на електронната система за регистрация и контрол на домашни кучета 

и контрол и управление на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Благоевград. Софтуерът е WEB базиран и представлява два взаимосвързани модула – 

за домашни и за безстопанствени кучета.  

Основание – т.2; т.1,3; т.2.2 от Плана за действие от Програмата за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета, приета с Решение на ОБС. Съдържанието на базата данни и 

работата със самия електронен регистър позволяват на общината адекватно и реално да 

изпълнява своите нормативни задължения регламентирани в чл. 59, ал. 3,т. 1 и т. 2 от Закона за 

защита на животните – осъществяване на контрол за изоставяне на животни на територията на 

общината , както и за идентификация и регистрация на кучета.  

 

ПОЛЗИТЕ: 

- Реален и ефективен контрол при домашните кучета, като превенция срещу изоставяне, 

изоставяне на поколение и др. Софтуерът ще има връзка с четците за чипове, така че в 

момента на проверката ще излиза и ще се регистрира резултата – кучето регистрирано 

ли е, дължи ли се и платена ли е таксата, собственик и пр. Това е и принципа на работа в 

повечето европейски държави. Поставянето на чип и законово изискване към 

собствениците на домашни кучета, за това ще се проверяват именно чиповете. 

- Повишаване над 90% събираемостта на такса „притежаване на куче“. 

- Планиране на ефективни мерки за насърчаване на отговорно отглеждане на домашни 

кучета. След планирано извършване на преброяване на домашните кучета, въведените в 

софтуера данни ще позволят планиране на различни мерки, програми и кампании в 

зависимост от структурата по възраст, пол, вид, статус и др., както на домашните 

кучета, така и техните собственици, вкл. подкрепа за кастрация, чипиране, обучение и 

др. Точните цифри и данни ще позволят мерките да се планират и изпълнят по 

ефективен и ефикасен начин.  

- Повишен контрол при безстопанствените кучета.  

- Повишен контрол на разходите. 

- Подобрени условия за одомашаване на безстопанствените кучета, чрез опцията за 

автоматично публикуване на пълната информация на сайта на приюта (предстои 

разработване). 

- Контрол на популацията. 


