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Анимал Програмс призовава за законодателна намеса в кризата със
сврухпопулацията от кучета
Критиките от страна на Анимал Програмс, свързани с плановете за разрешаване
на проблема със свръхпопулацията от кучета чрез отделни мерки (като “залавяне
– стерилизация – пускане”, отстраняване на кучета, или микрочипиране) остава
непроменена. Изчерпателният подход, включващ набор от основни мерки,
предвидени чрез закон, е надежден начин за справяне със свръхпопулацията от
кучета.
София, 11 април 2012 г. -- Анимал Програмс направи спешна оценка на плановете на
властите за справяне със сврухпопулацията от кучета, наложени от последния
фатален инцидент с кучета в София. След внимателен преглед на предишните и найновите намерения, заявени от длъжностни лица, Анимал Програмс намери, че
планираните и вече съществуващите практики за контрол на кучетата не са
предназначени за справяне със свръхвъзпроизводството на домашни любимци, и така
те представляват изключително неефективно средство за постигане на промяна в
съществуващата динамика на популацията от кучета.
В светлината на тази оценка, Анимал Програмс заявява днес, че поддържа
непроменена досегашната си препоръка - Правителството да обмисли законодателна
намеса, целяща избягване занапред на непрекъснато повтарящото се заселване на
нежелани кучета. Фондацията също препоръчва на правителството да събере повече
заинтересовани страни за обсъждане на съответната стратегия. Освен органите на
изпълнителната власт, законодателя, и общността на приютите за животни, в това
обсъждане трябва да бъдат включени най-малко представители на ветеринарната
общност; местни, национални и международни неправителствени организации,
работещи за благоденствието на животните; международни институции със съответни
отговорности; обществени лидери и др.
Анимал Програмс подчертава спешната необходимост от осигуряване чрез закон на
мерки за контрол на популацията от кучета, които са насочени към източника на
нежеланите кучета. Повечето от нежеланите кучета, постоянно появяващи се в
населените места, следва да бъдат считани за потомство на субпопулацията от
"портални кучета". "Порталните кучета " са домашни кучета, оставяни от стопаните си
да скитат и се възпроизвеждат, и представляващи най-проблематичното малцинство в
популацията от кучета в България.

Докато в една цялостна стратегия за контрол на кучетата може да бъдат използвани
дълъг списък мероприятия, мерките, гарантиращи отговорното отглеждане на кучета и
прозрачност в дейността на службите за контрол на животните, са от ключово
значение за намаляване на популациите на улицата и в приютите. Препоръките на
Анимал Програмс включват стратегически и оперативни дейности за намаляване
бремето на свръхпопулацията от кучета. Все пак, също може такива мерки да бъдат
прилагани доброволно от общините. Основните елементи на предложената нова
политика включват:
 Mаркиране с медальони и регистрация в общински бази данни на
безстопанствените питомни кучета, понастоящем живеещи навън като квартални
кучета, възможно най-бързо (вече постановено от закона, но неизпълнявано все още);
 Постановяване на стандарти за докладването на животните, приемани и
разпределяни от приютите, независимо от политиките, възприети от отделните приюти;
 Преразглеждане на политиките за евтаназия на кучета (също по хуманни
съображения, т.е. с оглед преустановяване нехуманното третиране на кучета и
"уличните ферми за кучета");
 Разпоредба за рутинна идентификация на домашните кучета с идентификационни
медальони (в момента, татуировката и микрочипирането са разрешените методи);
 Разпоредба за назначаването на инспектори по кучетата, натоварени със
задължения, свързани с намаляване скитането на кучета и насърчаване отговорното
отглеждане на домашни любимци;
 Доказателствено базирани законови разпоредби, свързани с намаляване
умишленото развъждане на кучета.
-Край-
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Бележка към редакторите:
Фондация Анимал Програмс - България е независима организация за законодателни и
образователни инициативи в областта на благоденствието на животните. Фондацията
работи за повишаване знанията и разбирането за нуждите на животните - компаньони
с цел постигането на високи стандарти в благоденствието за нашите домашни
любимци, с които ние взаимодействаме всеки ден.
Анимал Програмс се стреми към подобряване статуса на кучетата и котките в цялата
страна чрез своите усилия за повишаване професионалната компетенция в
управлението на животните - компаньони; за предлагане на адекватни решения пред
националните и местните власти, включително съвети, свързани със
законодателството и "добрите практики"; за подобряване информираността на
обществото по ключови въпроси чрез публикуване на публични коментари и
осигуряване на преведени публикации от чуждестранни медии; и за възпитание на
любителите на кучета и котки, защитниците, търговците на стоки за домашни любимци
и всички онези, които се грижат за животните.
Тази работа разчита предимно на достъпа до информация и свободата на словото.
ЗНАНИЕТО В СЛУЖБА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЖИВОТНИТЕ – КОМПАНЬОНИ

