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Наименование на изследователски проект 
Проучване на ефективността на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета „Кастрирай и върни“. 
 
Описание на изследователския проект 
Този изследователски проект има за цел да определи дали кастрирането на безстопанствените кучета 
е ефективен метод за овладяване на популацията им, в сравнение с други методи като умъртвяване 
или преместване на кучета в приют. 
 
Покана за участие 
Поканени сте да участвате в този изследователски проект. Надяваме се да обхванем широк кръг от 
участници, от много различни среди, за да можем да изградим ясна представа за отношението на 
българското общество към популацията на безстопанствените кучета. По- долу са описани причините, 
поради които се провеждат тези изследвания, както и какво ще  включват те. Моля, отделете време, за 
да прочетете внимателно следната информация. Ако има някаква част, която не  Ви е ясна или желаете 
повече информация, моля, попитайте ни. 
 
Насоченост на проекта 
Това проучване е част от мултинационален проект за контрол на популацията от бездомни кучета, 
осъществен от Университета в Лийдс в Обединеното кралство и научните сътрудници VIER PFOTEN 
International и Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dell'Abruzzo e del Molise. В България има голям брой 
безстопанствени кучета и те представляват опасност за общественото здраве и околната среда. Този 
проект има за цел да изясни кой е най- ефективният метод за контрол над популацията на 
безстопанствени кучета, като същевременно отчита разходите за използваните методи, обществения 
риск за здравето и последиците за благосъстоянието. Това е тригодишно проучване, част от 
докторантски проект в Университета в Лийдс. 
 
Трябва ли да участвам? 
Участието в това проучване е изцяло доброволно. Можете да прекратите участието си във всеки етап 
на проучването, като не е необходимо да посочвате причина за това. Ако решите да участвате, ще 
бъдете помолени за вашето съгласие. Въпреки това, имайте предвид, че тъй като тези данни се 
събират анонимно, след като са изпратени отговори, вашето участие в това проучване не може да 
бъде оттеглено. Можете да запазите този информационен лист, за да се обърнете към по-късна дата. 
 
Какво трябва да направя? Какво ще се случи, ако взема участие? 
Ще Ви бъдат зададени няколко въпроса /  попълване на въпросник. Това ще отнеме от 5 до 10 минути. 
 
Възможни недостатъци и рискове от участие? 
Няма потенциални рискове при вземане на участие в този въпросник, всички отговори ще останат 
анонимни. 
	
Какви са възможните ползи от участието? 
Въпреки че няма непосредствена полза за тези, които участват в проекта, се надяваме, че участието ви 
ще помогне за подобряване на програмите за овладяване на популацията на безстопанствени кучета. 
 
Какъв тип информация ще се изисква от мен и защо събирането на тази информация е от значение 
за постигането на целите на изследователския проект?  
Ще бъде събирана информация относно Вашето поведение като собственик на куче и Вашето 
отношение към безстопанствените кучета. Това ще ни позволи да определим обществената нагласа на 
българите към популацията на безстопанствените кучета и да помогнем на програмите за 
овладяването на популацията. 
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Поверителност 
Цялата информация, която събираме за вас по време на изследването, ще бъде строго 
конфиденциална. Няма да бъдете идентифицирани в никакви отчети или публикации. Няма да 
събираме директно идентифицируеми данни, като например вашето име. Тази информация ще бъде 
написана като част от докторска дисертация, споделена в доклади до сътрудници по проекта и в 
публикации до широката научна общност. Няма да бъдете идентифицирани в нито един от отчетите 
или в резултат на публикуването на данните. Ако искате да научите резултатите от проучването, моля, 
свържете се със STRAYS@leeds.ac.uk. 
 
Кой организира / финансира изследването?  
Това изследване се финансира от международната организация ЧЕТИРИ ЛАПИ и сътрудничи с Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Института по зоопрофилактика дел Абрузи у дел 
Молийс  и Университета в Лийдс, Великобритания.  
 
Контакт за допълнителна информация: 
За допълнителна информация, моля, свържете се с: STRAYS@leeds.ac.uk. 
 
 
Благодарим ви, че отделихте време да прочетете тази информация. 
 
 
 
 


