
Приложение № 1 

Г О Д И Ш Е Н    О Т Ч Е Т 

за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Кубрат ” за 2022 г. 

 

          В изпълнение на Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ в община Кубрат са разработени Програма 

и Наредба за овладяване популацията на безстопанствени кучета, приети с решения на Общинския 

съвет. Целта на приетите нормативи е установяване на контрол върху популацията от домашни и 

безстопанствените кучета, като се повиши безопасността на градска среда. Направените наблюдения и 

анализи показват, че основен източник на безстопанствени кучета са не самите безстопанствени кучета, 

а домашни животни. Това показва, че трябва да се наложи строг контрол и върху домашните кучета – 

ветеринарна и административна регистрация, и стерилизация на по-голяма част от тях. Регистрацията 

на домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на 

проблема и овладяване на нежелани животни от дома към улицата.  

         Финансовите проблеми на населението и промените в обществото през последните години, 

доведоха до отслабване на контрола върху домашните кучета, които се явяват и непрекъснат източник 

на нови бездомни животни, освен тези които вече са на улицата.   

         Съгласно Наредба №22 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Кубрат, кметът на общината организира мероприятия за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 година. Във връзка 

с изпълнение на посочените в програмата мерки, община Кубрат е осъществила следните дейности 

през 2022 г. : 

- Община Кубрат разполага с приют за безстопанствени кучета, който е в процес на регистрация.  

- Задълженията на Община Кубрат се изпълняват чрез сключен Договор №002 на 06.01.2022 г. със 

Сдружение „Германо - Българска  Помощ за Животните“ за осъществяване на мероприятия по 

залавянето и обработването на безстопанствените кучета, който бе подновен. Съгласно сключения 

договор за 2022 г. от екипа на Сдружение „Германо - Българска  Помощ за Животните“ са проведени 

общо 11 акции по залавяне, транспортиране, кастриране, вътрешно и външно обезпаразитяване, 

ваксинация срещу бяс, поставяне на микрочип и ушна марка, връщане по местата  им. Обработените 

безстопанствени кучета за 2022 г. са 70 бр. Възнаграждението, което общината заплаща на 

сдружението през 2022 бе 50 лв. на обработено куче. За всяка проведена акция по залавяне на кучета 

се съставя протокол в 3 /три/ екземпляра: eдин за община Kубрат, един за ОДБХ-Разград и третият за 

СГБПЖ-гр. Русе.  За 2022 г. няма осиновени животни. Евтаназирани животни също няма. 

         Проведените през 2022 г. масови профилактични мероприятия за залавяне и обработване на 

безстопанствени кучета на територията на община Kубрат, по дати са:  

 

На 19.02.2022 г. – 4 броя кучета; 

На 17.03.2022 г. – 4 броя  кучета; 

На 01.04.2022 г. – 8 броя кучета; 

На 13.04.2022 г. – 7 броя кучета;  

На 21.05.2022 г. – 5 броя кучета;  

На 15.06.2022 г. – 10 броя кучета;  

На 20.07.2022 г. – 6 броя кучета; 

На 04.08.2022 г. – 5 броя кучета; 

На 07.09.2022 г. – 8 броя кучета; 

На 28.10.2022 г. – 5 броя кучета; 

На 17.11.2022 г. – 8 броя кучета; 
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- При изпълнение на мерките по програмата участват кметовете и кметските наместници по населени 

места, които информират населението и осъществяват контрол при провеждане на мероприятия. При 

постъпване на сигнал в общинска администрация или в кметствата по населени места за 

безстопанствени кучета, незабавно се уведомява сдружението за залавяне и обработка на животните.  

- През изминалата 2022 година в общинска администрация са входирани 2-писма за ухапани от 

бездомни кучета и са образувани две съдебни производства, които са висящи към настоящият момент.  

По отношение на тези кучета от страна на служители на общината и сдружението са предприети мерки, 

предвидени в Закона за защита на животните, в програмата и наредбата на Община Кубрат за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета, както  и от Фирмата изпълнител по договора  

Стойност на делата: Първото -5000лв. и Второто-3000лв. 

- През отчетната година в община Кубрат няма регистрирани домашни кучета. С оглед изключителната 

важност на проблема, в основата на който е безконтролното размножаване на кучетата, които имат 

стопани, общината работи по отношение на залавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на 

безстопанствените кучета по местата им, както изисква Закона за защита на животните.  

 

 

/ МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ/  

  Зам.-кмет на Община Кубрат 
 


