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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Разработването и приемането на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Костинброд се налага поради 

това, че проблемът с безстопанствените кучета на територията на община 

Костинброд е сериозен за обществото и има многостранни измерения – здравни, 

социално-битови, икономически и екологични. В съответствие с разпоредбите на 

Закона за защита на животните и Националната програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България е 

вменено общините да разработват и прилагат Общински програми за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета. Общинската програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Костинброд и 

план за действие са изготвени в изпълнение на чл. 40, ал.3 от Закона за защита на 

животните (ЗЗЖ) и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност 

(ЗВМД). Програмата се основава на принципите, заложени в Закона за защита на 

животните, във връзка с Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България.  

Овладяването на популацията на безстопанствените кучета е научно 

обосновано регулиране, което позволява осъществяване на контрол и намаляване на 

броя им до минимум. 

Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, 

родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, 

които водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на 

заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на 

пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната среда. Безстопанствените 

кучета създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред 

гражданите. 

Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер. 

Част от проблема с безстопанствените кучета е тяхното физиологично състояние, 

като същите страдат от болести, глад и студ, и биват измъчвани, малтретирани и 

дори убивани от граждани. Налице е недостатъчна грижа и нехуманно отношение 

към тях. 

Действията от страна на общината за решаването на проблема са свързани със 

значителни финансови разходи, а в същото време не са постигнати задоволителни 

резултати. Националната програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България, въвежда 

интегриран, цялостен, дългосрочен подход на национално ниво, целящ управление 

на съществуващите популации от безстопанствени животни. 

Принципите, на които се основава Програмата, съгласно чл. 40а, ал. 1 от 

Закона за защита на животните са: 

 Постигане на здравословна среда за гражданите на Република България и 

подобряване хуманното отношение към животните; 

 Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по 

ефективен начин чрез масова кастрация. 

През последните години „проблемът“ с безстопанствените кучета се нареди 

като един от сериозните проблеми за повечето населени места в страната. Все още не 

може да се намери цялостно и трайно решение на проблема. Успехът на програмата 
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за овладяване популацията на бездомни кучета е в прилагане на комплекс от мерки, 

при които усилията на общинската власт, ветеринарните специалисти, 

природозащитните организации и гражданите са насочени в една обща посока –

намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. 

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Цели: 

1.1 Ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Костинброд; 

1.2 намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от 

безстопанствените кучета; 

1.3 Ефективен контрол при отглеждането, развъждането и търговията с кучета; 

1.4 Повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната 

кастрация и регистрация. 

2. Задачи: 

2.1.Контрол върху отглеждането на домашни кучета; 

2.2. Овладяване на броя на безстопанствените кучета до трайно изчезване на явлението 

„Безстопанствени кучета“; 

2.3. Осъществяване на контрол по спазване на предписаните в Програмата мерки; 

2.4 Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета; 

 

ІІІ. НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 Закон за защита на животните; 

 Закон за ветеринарномедицинската дейност; 

 Наредба № 4 от 01 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на 

финансиране и отчетност; 

 Наредба № 41 от 10 Декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се 

отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към 

пансиони и приюти за животни; 

 Наредба № 42 от 12 Декември 2008 г. за изискванията към ветеринарните 

лечебни заведения, видът и обемът на дейността, която се извършва в тях. 

 

IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ДИНАМИКА НА ПОПУЛАЦИТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 Първоначалната оценка и последващият мониторинг са от ключово значение за 

успеха на Програмата. Реалната информация за състоянието и динамиката на 

популацията на безстопанствените кучета позволява да бъдат предприети максимално 

ефективни мерки и оптимизация на изразходваните ресурси.  

 Основните причини за увеличаващата се популация на бездомните кучета са 

свързани с: 

 Липсата на контрол върху популацията на безстопанствените кучета; 

 Изоставяне на домашни кучета от собствениците; 

 Домашните кучета свободно се размножават и стават причина за увеличаване 

популацията на безстопанствените кучета; 

 Временното използване на кучета за пазачи на вили, гаражи, новостроящи се 

сгради и други обекти от физически и юридически лица, след което те се изоставят; 

 Липса на хуманно отношението към животните и грижите, от които се нуждаят 

– собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в 

резултат на което при възникнали трудности го изоставя; 

 Липсата на контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета; 
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 Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с 

комплексния характер на проблема; 

 Липсата на финансов ресурс за справяне с проблема, ограничава възможността 

за прилагане на ефективна система за регулиране популацията на безстопанствените 

кучета. 

 Ясно е, че наличието на безстопанствени кучета води до проблеми. Трудно 

осъзнато обаче е това, че наличието на кучета по улиците основно е причинено от 

хората и тяхната безотговорност. За да се появи на улицата, където се превръща в 

проблем, кучето е дошло от нечий дом. Собствениците на кучета не са достатъчно 

запознати с изискванията на тези животни, по отношение на грижите при отглеждането 

им и при първите срещнати трудности животното или неговото потомство е изоставено 

на улицата. Не се спазват и най елементарните нормативни изисквания при извеждане 

на кучето в градската среда и това не е от непознаване на законовите разпоредби, а от 

липса на правилно изградено мислене и нагласа в тази посока. Малцина са тези, които 

са запознати с биологията на вида, и които си дават реална сметка за това, каква вреда 

може да нанесем с едно единствено изоставено на улицата куче. Особено важно е да се 

осъзнае, че бездомните животни са плод на нашата безотговорност. 

 Във връзка с динамиката на популацията на безстопанствените кучета в 

Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета е 

предвидено преброяването им на територията на всяка община. 

 Преброяването започва с уведомление от министъра на земеделието, храните и 

горите до кмета на общината със заложен в него срок; 

 Кметът на общината издава заповед за извършване на преброяването. 

 Същото се извършва от представители на общината, организации за защита на 

животните или от други юридически лица, при спазване на принципа за липса на 

конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.  

 Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода март-юни 

или септември-ноември; 

 При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без 

видимо присъствие на собственик; 

 Преброяването се извършва по методика, като задължително се отчита 

приблизителната възраст, пол, видимото здравословно състояние и наличието или 

липсата на видима маркировка за извършена кастрация. 

 

V.МЕТОДОЛОГИЯ, МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА 

ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

1.Методология 

 Успешната практика налага прилагането на регламентирания от Закона за 

защита на животните метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по 

обитаваните от тях места до блокиране на раждаемостта -ограничаване капацитета на 

средата само със стерилни животни. Съгласно препоръките на Световната здравна 

организация, масова кастрация, ваксинация срещу бяс, обезпаразитяване и връщане по 

местата на залавяне на обработените животни, са единственият ефективен начин за 

намаляване на възпроизводството на безстопанствените кучета. 

 Действащото законодателство от своя страна насърчава кастрацията на 

домашните кучета като техните собственици са освободени от „такса за притежаване на 

куче”, съгласно разпоредбите на чл. 175, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗВМД. 

 Кучетата достигат полова зрялост на ранна възраст, бързо се възпроизвеждат и 

броят им нараства за кратко време. В случай, че се подходи с отстраняване на 

безстопанствените кучета и прибирането им в приют се наблюдава временно 

освобождаване на терени, които постепенно се населяват и запълват от мигриращи 

животни. В резултат на това този метод е неефективен и предизвиква непрекъснат 

цикличен процес. За разлика от него, прилагането на метода „кастрирай и върни”, при 
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който кучетата се връщат по места, не се наблюдава този ефект, тъй като средата се 

запълва с вече кастрирани животни и се блокира раждаемостта. 

2. Мерки: 
1. Създаване на организация за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Костинброд. 

1.1. Кастрация, ваксинация срещу бяс, поставяне на микрочип (за кратко наричани 

обработка) и връщане по места на социализирани и здрави безстопанствени кучета:  

 • Обработката на безстопанствени кучета се извършва съгласно сключен договор 

с фирма/кастрационне екип притежаващ необходимите разрешителни съгласно 

действащото законодателството; 

 • Обработката се извършва на принципите на масова кастрация по райони и във 

връзка с молби и сигнали на граждани;  

 • Залавянето на безстопанствени кучета се извършва, съгласно чл.42, ал.1 от 

ЗЗЖ; 

 • Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията 

на чл.42, ал.2 от ЗЗЖ.  

 • За върнатите по места обработени кучета, граждани и организации за защита 

на животните, могат да заявят желание за поемане на грижите за тях, като подпишат 

декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗЗЖ и изпълняват изискванията по чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ, 

а именно:  

 - да обезпаразитяват на всеки три месеца и да реваксинират против бяс 

върнатите по места кучета, за които поемат грижа и отговорност;  

 - да заверяват ежегодно паспорта на кучето в общинска администрация за 

извършените обезпаразитявания и ваксинации;  

 - да вземат мерки за предотвратяване на агресивното поведение на кучето към 

хора и животни  

 • Съгласно разпоредбите на чл. 48 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, не се 

допуска връщането на обработените кучета в дворове на детски ясли и градини, 

училища, болници и в близост до детски площадки за игра на деца. 

 • Безстопанствени кучета, участвали в инцидент се залавят приоритетно. 

1.2. Евтаназия, съгласно чл.51 от ЗЗЖ, на неизлечимо болни и доказано агресивни 

безстопанствени кучета.  

1.3. Поддържане на информационна база данни за обработените безстопанствени 

кучета, в която се вписва датата и мястото на обработката, ветеринарния лекар 

извършил манипулацията, мястото, на което е върнато кучето.  

1.4. Установяване на устойчиви практики за осиновяване на безстопанствени животни.  

1.5. Провеждане на информационно - образователни кампании. 

2. Регистрация на домашни кучета 
 Регистрацията, паспортизацията и идентификацията на домашни кучета са 

насочени към осъществяване на контрол върху размножаването преди всичко на 

домашните кучета. Подходяща система за това ще намали риска от изоставяне на 

животни, тъй като ще позволява проследяване на собственици и съответно 

санкционирането им. 

-Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност; 

- Контрола върху регистрирането на домашните кучета се осъществява от община 

Костинброд; 

- Таксата за домашни кучета се събира от общинска администрация Костинброд; 

- Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за първата година от 

неговото регистриране, съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните; 

3. Популяризиране на ползите от кастрация на домашни кучета 

- Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, 

медийни кампании и др; 
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- Презентации на Закона за защита на животните, организирани от общината, със 

съдействието на Организации за защита на животните по квартали за собствениците на 

домашни кучета; 

- Съвместна работа с ветеринарни лекари по квартали; 

- Провеждане на образователни кампании за отглеждане на домашни кучета по 

училища и детски градини; 

- Провеждане на кампании за популяризиране на регистрацията на домашни кучета; 

- Създаване на база данни с информация за законодателство, центрове, организации и 

служби, предлагащи услуги, свързани с безстопанствените кучета и домашните кучета; 

4.Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета 

Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени 

животни на територията на община Костинброд, задължава собствениците да 

декларират кучетата в службите по местоживеене в седем дневен срок от 

придобиването им или навършване на четиримесечна възраст, което се извършва в 

следния ред: 

-Гражданите попълват декларация по образец, към която прилагат копие от 

ветеринарномедицински паспорт на животното; 

- Декларацията се подава еднократно в центъра за административно обслужване (ЦАО); 

- Гражданите заплащат такса куче, ако се дължи такава /от такса са освободени 

кастрираните кучета и  идентифицирани с микрочип кучета до първата година след 

тяхното чипиране/; 

- Служителите в отдел ЦАО издават квитанция, че животното е декларирано; 

- Общината поддържа база данни за домашните кучета, декларирани на тяхна 

територия. Същата се използва за нуждите на контрола върху собствениците; 

- Сформиране на групи за проверка редовността на собственици на домашни кучета, 

съгласно Наредбата за притежаването и отглеждането им и извършване на проверки в: 

междублокови пространства; паркове, градини и детски площадки; съвместно с 

домоуправителите на регистрираните по Закона за управление на етажната собственост 

етажни собствености; 

- Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета да се извършва от 

упълномощени лица от Кмета на общината, съгласно глава 6 от Закона за защита на 

животните; 

- Да се наложат по – високи такси за отглеждане на некастрирани животни или т.нар. 

„данък плодовитост“, с цел овладяване на популацията на домашни кучета, а тези които 

отглеждат кастрирани ще са освободени от такса. 

5. Контрол 

 Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. Контролът по 

спазване на програмата се организира от кмета на Община Костинброд и кметовете и 

кметските наместници или упълномощени от Кмета на община Костинброд лица. 

6. Кампании за подобряване на чистотата на селищната среда 

- Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини и училища; 

- Предвиждане на средства за изпълнение на програмата и средства за изграждане на 

Общински приют ; 

 

VI. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

Участници в Програмата ще бъдат: 

1.Местна власт 

1.1 Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и план 

за действие, както и тяхната актуализация при необходимост; 

1.2 Предвижда и приема с бюджета на общината за съответната година  

финансови средства за изпълнение на програмата и плана за действие; 

1.3 Кметът или упълномощено от него лице, организира прилагането на разпоредбите 

на Закона за защита на животните, изграждането на приют или реформира обекти за 

обработка на кучетата по Програмата, съгласно чл.41 от Закона за защита на 
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животните. Община Костинброд определя общински терен за изграждане на приют за 

отглеждане на животни и тяхното задомяване или за обработка и връщане по места на 

животни, при спазване на Програмата. 

1.4 Общински съвет, чрез постоянната комисия по благоустрояване и комунални 

дейности, опазване на околната среда, транспорт, търговия, съобщения и туризъм, 

участва в контрола и приемането на настоящата Програма. 

2.Общинска администрация 

2.1. Обработва сигнали и жалби, като сигнали и жалби от граждани и организации се 

приемат само по телефон, писмено и по електронна поща. 

2.2. Анонимни сигнали и жалби не се обработват. При подаване на сигнал се записват 

имената на гражданина или организацията, подали сигнала и телефон и адрес за 

обратна връзка. Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описва кучето или 

кучетата. Жалбите за кучета или куче, участвали в инцидент с ухапване на човек, се 

обработват в рамките на 24 часа от подаването на сигнала. Жалбите за агресивни 

кучета се обработват в рамките на 48 часа от подаването им. В случай, че жалбата за 

агресивно куче или кучета е подадена срещу обработени куче или кучета, се процедира 

в зависимост от резултата от проверката.  

Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по сигнала или 

жалбата, както следва: Информация от жалбоподателя, фактически обстоятелства, 

медицинско свидетелство, подробно описание на кучето, участвало в инцидента; 

Информация от страна на лица, свидетели на инцидента или имащи наблюдения върху 

поведението на кучето; На база на проверката се изготвя констативен протокол. В 

зависимост от констативния протокол се предприемат следните действия:  

- Доказано агресивни кучета се предоставят за задомяване или се настаняват в приют на 

организация за защита на животните; 

- Доказано агресивни кучета, за които не се явят лица, желаещи да ги отглеждат като 

животни – компаньони, или не бъдат настанени в приют на организация за защита на 

животните, се подлагат на евтаназия след изтичане на четиринадесет дневен срок от 

настаняването им в приют.  

- В случай, че жалбата е неоснователна, кучето или кучетата се обработват и се връщат 

на мястото на залавяне. 

2.3 Кметът на Общината, определя лице, което координира дейностите по Програмата. 

Лицето обработва жалбите и сигналите.  

2.4 Община Костинброд упражнява системен контрол върху извършваните дейности по 

Програмата.  

2.5 Експертите по екология участват заедно с представители на Организациите за 

защита на животните при проверките на сигнали и жалбите на гражданите за агресивни 

кучета. 

3. Организации за защита на животните 

3.1 Организациите за защита на животните могат да стопанисват приют и/или 

подвижни амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 

или ал. 5 от Закона за защита на животните. 

3.2 Организациите за защита на животните, които имат стационарна или подвижна 

амбулатория, могат да кандидатстват съгласно чл. 40, ал.4  от Закона за защита на 

животните за участие в Програмата и да сключват договори за изпълнение на 

Програмата. 

3.3 Организациите за защита на животните, участват в изработването на Програмата.  

3.4 Организациите за защита на животните, съдействат на община Костинброд, като 

посочват свои представители за координация на работата между общината, 

организацията и гражданите. 

3.5 Организациите за защита на животните, съдействат за обработването на 

постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета 

3.6 Организациите за защита на животните, осигуряват свои представители за проверка 

на сигналите и жалбите 
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3.7 Организациите за защита на животните, сформират координационна мрежа от техни 

съмишленици за проверка на сигнали и жалби 

3.8 Организациите за защита на животните, предоставят на община Костинброд списък 

на координатори за съдействие по места на дейностите по Програмата. 

3.9 Организациите за защита на животните, участват в разрешаването на проблемите, 

потвърдени от проверките на постъпилите сигнали 

3.10 Организациите за защита на животните, предоставят описание на необработените 

кучета по райони до амбулаториите и приютите, които работят по Програмата. 

Съдействат при залавянето и връщането на кучетата. 

3.11 Организациите за защита на животните, поемат надзор върху обработените кучета 

3.12 Организациите за защита на животните, изпълняват мерки спрямо обработените 

кучета, за които са поели надзор, съгласно чл. 49 и чл. 50 от Закона за защита на 

животните. 

3.13 Организациите за защита на животните, съдействат за медийно отразяване на 

дейностите, свързани с Програмата 

3.14 Организациите за защита на животните, могат да набират финансови средства за 

програмата. 

3.15 Организациите за защита на животните, организират и провеждат задомителни 

кампании. 

 

VII. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата. 

1.1 Общински бюджет; 

1.2 Постъпления от такси по чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

1.3 Дарения от граждани, фирми и неправителствени организации; 

1.4 Международни програми и проекти; 

1.5 Други източници на финансиране. 

2. Време за изпълнение 

Програмата е за периода 2022 – 2025 г. Времето за изпълнение – непрекъснато. 

 

VІII.ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА 

 Оценката за изпълнение на общинската програма се извършва на базата на 

прилагане на мерките и постигането на заложените задачи. Оценката се извършва с 

оглед установяване на ефективността и ефикасността от изпълнението на Програмата. 

Служителите, отговорни за изпълнение на Програмата ежегодно до м. февруари внасят 

отчет до кмета на Община Костинброд. Отчетът включва и анализ на постигната 

ефективност и може да съдържа препоръки за подобряване изпълнението на 

Общинската програма. 

 Кметът на общината ежегодно до 1 март внася отчет за изпълнението на 

Програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на 

храните, чрез Областна дирекция по безопасност на храните.  

 Приетата общинска програма и планът по чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на 

животните се публикува на интернет страница на Община Костинброд. При всяко 

изменение и допълнение информацията следва да се актуализира. 

1.Краткосрочни и дългосрочни резултати 

- Повишаване на безопасността на селищната среда; 

- Подобряване на регистрацията и повишаване на събираемостта на таксите за кучета – 

домашни любимци, като стимулирането на кастрацията им ще спомогне за трайно 

решаване на проблема и овладяването на потока на нежелани животни от дома към 

улицата; 

- Значително намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на 

контрол върху тяхната популация на територията на общината; 

- Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от 

безстопанствените кучета; 
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- Увеличаване на информираността, отговорността. 

2. Индикатори за отчитане на напредъка 

- Брой на безстопанствените кучета; 

- Брой върнати на собственици животни; 

- Брой инциденти с агресивни животни; 

- Брой на регистрирани домашни кучета; 

- Брой на кастрираните кучета – домашни любимци; 

- Брой кастрирани безстопанствени кучета; 

- Брой евтаназирани безстопанствени кучета; 

- Брой на осиновените безстопанствени кучета в края на всяка година; 

- Брой проведени образователни кампании; 

-Брой осъществени проверки за изпълнение на задълженията за регистрация на кучета – 

домашни любимци; 

- Брой наложени глоби и санкции за неизпълнение на задълженията за регистрация на 

кучета – домашни любимци. 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА ОТ 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КОСТИНБРОД 

 

№ Мерки Срок на 

изпълнение 

Финансиране Очакван 

резултат 

Отговорник 

1 Залавяне на 

безстопанствени 

животни и 

извършване на 

кастрация, 

обезпаразитяване, 

ваксинация и 

идентификация. 

-от жилищни 

квартали 

-от рискови зони 

 

 

 

 

2022/2025 г. 

 

 

 

Община 

Костинброд 

Намаляване на 

популацията на 

безстопанствен

и кучета до 

края на 2024г. с 

50 % а до края 

на 2025г. с 95 

% 

 

 

 

Община 

Костинброд 

2 Повторни 

ваксинации и 

обезпаразитяване на 

обработените 

безстопанствени 

кучета 

 

 

2022/2025г. 

 

 

Община 

Костинброд 

Намаляване 

риска от 

заболявания 

 

 

Ветеринарен 

лекар 

2. Проверка на собствениците на кучета 

 

1 Проверки на 

собственици на 

кучета от мобилни 

екипи с участието 

на Областна 

дирекция по 

безопасност на 

храните и местните 

органи на МВР 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Без 

финансиране 

 

 

 

 

Контрол 

върху 

регистрацията 

на домашните 

кучета 

 

 

 

 

Община 

Костинброд 

Местните 

органи на МВР 

3. Кампании по стимулиране на кастрацията и обезпаразитяване на дворни и домашни 

кучета 
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1  Кампании по 

стимулиране 

кастрацията и 

обезпаразитяването 

на дворни и 

домашни кучета, 

чрез безплатни 

услуги по кастрация 

и микрочипиране, 

както и 

освобождаване от 

такса до края на 

живота на кучето. 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Костинброд 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулиране 

регистрацията 

и кастрацията 

на домашни 

кучета 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Костинброд 

4. Ежегодно провеждане на кампании по кастрация и обезпаразитяване на кучета 

 

1 Ежегодно 

провеждане на 

кампании по 

кастрация, 

ваксинация, 

обезпаразитяване и 

идентификация на 

безстопанствени и 

домашни кучета 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Община 

Костинброд 

Намаляване 

на 

популацията 

на 

безстопанстве

ни кучета и 

намаляване на 

риска от 

заболявания 

 

 

 

 

 

Община 

Костинброд 

5. Образователно – информационни кампании 

  

1 Изработване и 

разпространение на 

информационни 

брошури за 

разясняване на 

ползите за хората и 

животните от 

манипулации, като 

кастрация, 

ваксинация и 

обезпаразитяване 

Ежегодно Община 

Костинброд 

Повишаване 

информирано

стта на 

гражданите 

Община 

Костинброд 

6. Изграждане обособени места за свободно разхождане на домашни кучета 

 

1 Изграждане на 

мрежа от обособени 

места за разхождане 

на домашни кучета 

 

 

2022/2025г. 

 

 

Община 

Костинброд 

Създаване на 

ясни правила 

за движение 

на кучетата в 

населените 

места  

 

 

Община 

Костинброд 

 

 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА: 2022 – 2025г. 


