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МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ 
КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ

За успешното прилагане на методиката на преброяване на безстопанствените кучета е 
необходимо наличието на определена информация за съответната община: обща дължина на 
пътната мрежа (в км,) и/или общ брой на жилищните сгради а/или брой на улиците. При 
липса на достатъчно данни може да бъде използван и само един от изброените критерии, като 
за най-надежден се счита дължината на пътната мрежа на територията на населеното място. 
По време .на самото преброяване всеки екип обикаля улиците на наседеното м ето  и отчита 
броя на забелязаните животни за изминатото разстояние /брой сгради/ брой улици. Данните 
се записват и отчитат, като след обобщаването им по формула на принципа на простото 
линейно уравнение се изчислява общият брой на безстопанствените животни въз основа на 
общата пътна мрежа /общ брой жилищни сгради/ общ брой на улиците.

Пример: Ако дължината на пътната мрежа на територията на съответната община е 100 
км, преброени са 75 кучета на изминато разстояние от 75 км, то общия брой на кучетата в 
наседеното място е 100. По същия начин се изчислява и преброяване спрямо общия брой на 
жилищните сгради или брой на улиците. Допустимата грешка е +/-10%. За цостмгане на по
точни резултати се препоръчва покриване на по-голяма територия на населеното място. От 
значение е преброяването да се извършва при подходящи метеорологични условия, 
съобразени с егологичните особености на вида.

Улици в община Кубрат:
1. гр. Кубрат-102 бр,, 2. Юпер-57-бр„ 3. Точнлари-102 бр., 4. Тертер-20 бр., 5. Сесдав- 29 бр., 
6. Севар-41 бр., 7. Савин-22 бр., 8. Равно-31 бр., 9. Мъдрево-15 бр., 10. Медовене-20 бр,, 11, 
Камеаово-44 бр,, 12. Звьиарци-25 бр., 13. Задруга-22 бр., 14. Горичево-22 бр., 15. Божурово- 
28 бр., 16. Бисерци-36 бр., 17. Беяовец-59 бр., общо: 593 бр.
/F12+F20+F23+F26+F29+F34f F38+F34+F43+F48-HF56+F61+F67+F72+F75+F79+F84+F90/.
Общинска пътна мрежа /ОПМ/:

RAZ 1060-8, 8 кт, RAZ 106241, 5 кш, RAZ 1063-5,4 кш, RAZ 1065-3, 9 кт, SLS 1137-2, 5 
кт, RAZ'2064-l 1, 7 к т , RSE 2170-9,4 km, RAZ 3061-9 кш, RAZ 3066-5 кт, 8AZ 3067-2 к т , 
общо: 69,2 к т .

Републиканска пътна мрежа /РПМ/:
11-23-23,3 к т , 11-49-36,3 кт, Ш-2102-15,655 к т ,  Ш-2001-2,252 к т ,  общо: 77,5 кт.
ОПМ + РПМ = 146, 7 к т  в община Кубрат.



Улична мрежа ша Общиш Кубрат по иаеедепи места

№
Населено

място
Дължина

/М/
Площ
/М2/ Забележка

‘ 1 гр. Кубрат
37416 441215

1 км, до гробище 
Зкм. до сметище 
I км, до ГПСОВ ■

2 с. Беловец . 22 964 301410
3 с. Бисерни ■ 22 288 30187!
4 с. Божурово 10 200 85600
5 с, Горнчево 7945 105390
б с. Задруга 8014 99799
7 с. Звънарци 10215 118104
$ с. Каменово 15 800 148000 За всички населени
9 с. Мъдрево 8012 84712 места по 0,300 км.
10 с. Медовете 6 650 80795 до селско сметище
11 е. Равно 11200 110200 и селските гробища

12 е, Савин 8 859 И I860
13 с. Севар 17 395 239696
14 с. Сеслав 13 549 149915
15 с, Тертер 8 693 80056
16 с. Точиларн 5 265 66010
17 с. Юпер 18 053 206463

ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА . 232 518 2738096

Съгласно одобрената Методиката на община Кубрат лицата извършващи 
преброяването обикалят улиците на гр. Кубрат/или населените места и отчитат броя на 
забелязаните животни без видимо присъствие на собственик за изминато разстояние/бр. 
уяицн/бр. жидшщнй сгради и записват данни за общ брой безстопанствени кучета, 
отчитат се по под-мъжки или женски индивиди, възраст-възрастни яли подрастващи 
индивиди, общо здравословно състояние, наличие /липса на видима маркировка за 
извършена кастрация.
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