
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА ОТ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА 
ТЕРИТОРИЯТА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

№ Мерки 
Срок за 

изпълнение 
Финансиране  Очакван резултат 

Отговорник 

1. Залавяне на безстопанствени животни и 

извършване на кастрация, обезпаразитяване, 

ваксинация и идентификация с микрочип: 

1. От жилищните квартали; 

2. От рискови зони (територии с наличие на 

свръхпопулация от безстопанствени 

животни) 

2012 – 2016 г. Столична община 

Неправителствени 

организации 

 

Намаляване на 

популацията на 

безстопанствени кучета 

до края на 2014г. с 50%, 

а до края на 2016 г. – с 

95% 

Столична община и 

районни администрации  

ОП „Екоравновесие”  

Неправителствени 

организации 

 

1.1 Поетапно увеличаване екипите по залавяне 

към Общинско предприятие „Екоравновесие” 

до не по-малко от 10 броя 

2012 г. Столична община Увеличаване броя на 

заловените животни 

Столична община ОП 

„Екоравновесие”  

1.2 Закупуване на мобилна клиника или 

оборудване на общинско помещение на 

територията на всеки район в Столична 

община за извършване на безплатни 

кастрации, ваксинации и идентификация с 

микрочип на домашни и безстопанствени 

животни. 

2012 г. Столична община 

 

Намаляване разходите 

за транспортиране на 

безстопанствени кучета 

до приютите  

Столична община и 

районни администрации  

 

1.3 
Сключване на договори между общинската 

администрация и ветеринарни клиники, 

кастрационни центрове, амбулатории и 

организациите притежаващи мобилни 

клиники, одобрени от БАБХ, на територията на 

районите на Столична община, за извършване 

на кастриране, обезпаразитяване, 

идентификация с микрочип и ваксиниране на 

домашни и  на заловените и закарани на място 

от екипите на общинското предприятието 

безстопанствени кучета .   

2012г. - 2016г. 

 

Столична община  

 

 

Увеличаване 

интензитета на 

кастрация на 

безстопанствени кучета 

Столична община и 

районни администрации,   

Ветеринарни клиники, 

кастрационни центрове, 

амбулатории и 

организациите 

притежаващи мобилни 

клиники, одобрени от 

БАБХ 



1.4 
Повторни ваксинации на обработените 

безстопанствените кучета от общинското 

предприятие, самостоятелно или съвместно с 

организациите за защита на животните по 

райони. 

2012 – 2016 г.  Столична община Намаляване на риска от 

заболявания 

ОП „Екоравновесие” 

Неправителствени 

организации 

 

1.5 Изграждане на нови приюти, с капацитет 1000 

кучета 

2012 – 2016 г. 
 

Столична община 
Намаляване на 

популацията на 

безстопанствени кучета 

и риска от инциденти с 

кучета 

Столична община,  

 

1.6 Предоставяне на организациите за защита на 

животните, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, с 

предмет на дейност, съответстващ с целите на 

Програмата на терени, общинска собственост, 

отговарящи на нормативните изисквания, за 

изграждане на приюти за собствена сметка 

2012 – 2016 г. Средства на 

организациите за 

защита на 

животните, 

регистрирани по 

Закона за 

юридическите лица 

с нестопанска цел, с 

предмет на 

дейност, 

съответстващ с 

целите на 

Програмата 

Намаляване на 

популацията на 

безстопанствени кучета 

и риска от инциденти с 

кучета 

Организации за защита на 

животните, регистрирани 

по Закона за 

юридическите лица с 

нестопанска цел, с 

предмет на дейност, 

съответстващ с целите на 

Програмата 

2. Придобиване на безстопанствени кучета от приют и извършване на регистрация 

2.1 При постъпване в приют се изготвя паспорт на 

безстопанствените кучета, който съдържа: 

адреса на приюта и името на служителя приел 

животното, снимка на кучето, данни за мястото 

на залавяне и екипа извършил залавянето, 

извършени манипулации, лицето извършило 

манипулациите, данни на поставения 

идентификационен микрочип, място на което е 

върнато кучето. 

2012 – 2016г. Столична община 

БАБХ 

Контрол върху дейността 

по обработване на 

безстопанствените 

кучета от приютите и 

кастрационните 

центрове на територията 

на СО. 

Столична община  

БАБХ 



2.2 Въвеждане на общински електронен регистър 

за административна регистрация на домашни  

кучета , съгласно Наредба за придобиване, 

притежаване и отглеждане на животни 

домашни любимци(кучета и котки) на 

територията на СО  

 

2012г. без финансиране Контрол върху 

регистрацията на 

домашни кучета 

Столична община   

 

2.3. Създаване и поддържане на електронен 

регистър на придобитите безстопанствени 

кучета от приюти, общинска собственост или 

други, съдържащ данните по т.2.1. и други 

постъпили в последствие. 

2012г. без финансиране Контрол върху дейността 

по обработване на 

безстопанствените 

кучета от приютите и 

кастрационните 

центрове на територията 

на СО. 

Столична община , ОП 

„Екоравновесие” 

Неправителствени 

организации Ветеринарни 

клиники, кастрационни 

центрове, амбулатории, 

сключили договори със СО 

и районните 

администрации за 

изпълнение на Програмата 

2.4. Създаване на национална електронната 

информационна база данни за кучета – 

домашни любимци, след изготвянето й и 

въвеждане в действие от БАБХ 

 

Постоянно БАБХ Контрол върху 

регистрацията на 

домашни кучета. 

БАБХ 

2.5. Проверки на собствениците на кучетата от 

мобилните екипи по район и с участието на 

Столичен инспекторат, Общинска полиция и 

Областна дирекция за безопасност на храните 

/ОДБХ/ и местните органи на МВР. 

Постоянно Без финансиране Контрол върху 

регистрацията на 

домашни кучета. 

Столична община и 

районни администрации 

Столичен инспекторат, 

Общинска полиция и 

Областна дирекция за 

безопасност на храните 

/ОДБХ/ и местните органи 

на МВР 

2.6 Кампании по стимулиране кастрацията и 

обезпаразитяване на дворни и домашни 

кучета чрез безплатни услуги по кастрация и 

микрочипиране и освобождаване от такса до 

края на живота на кучето. 

Ежегодно Столична община 

 

Стимулиране 

регистрацията и 

кастрацията на домашни 

кучета. 

Столична община , ОП 

„Екоравновесие” 

Неправителствени 

организации Ветеринарни 

клиники, кастрационни 



центрове, амбулатории, 

сключили договори със СО 

и районните 

администрации за 

изпълнение на Програмата 

 

2.7 Ежегодно провеждане на масови кампании по  

кастрация, ваксинация, обезпаразитяване и 

идентификация с микрочип на 

безстопанствени и домашни кучета рискови 

зони на Столична община.  

 

Ежегодно 

 

Столична община 

 

Намаляване на 

популацията на 

безстопанствени кучета 

и намаляване на риска 

от заболявания 

Столична община , ОП 

„Екоравновесие” 

Неправителствени 

организации Ветеринарни 

клиники, кастрационни 

центрове, амбулатории, 

сключили договори със СО 

и районните 

администрации за 

изпълнение на Програмата 

 

2.8 Предприемане на мерки чрез разработване на 

програми и др. за запознаване на гражданите с 

ползите от осиновяване на безстопанствени 

кучета  

2012 – 2016 г. Без финансиране Увеличаване броя на 

осиновени кучета 
Столична община , ОП 

„Екоравновесие” 

Неправителствени 

организации  

2.9 Извършване на проверки на собствениците на 

придобитите от приюти безстопанствени 

кучета от мобилните групи по район, на чиято 

територия е адреса на осиновителя 

Постоянен Без финансиране Предотвратяване 

изоставяне на 

осиновени кучета и 

нехуманно отношение 

към животните 

Мобилните групи по 

район, на чиято територия 

е адреса на осиновителя 

3. Образователно-информационни кампании 

3.1 Изработване и разпространение на 

информационни брошури за разясняване на 

ползата за хората и животните от 

манипулации, като кастрация, ваксинация и 

обезпаразитяване   

 

 

Ежегодно  НПО 

Столична община 

Повишаване 

информираността на 

гражданите  

Столична община , ОП 

„Екоравновесие” 

Неправителствени 

организации  

3.2 Провеждане на образователни кампании по 

училища, детски градини и чрез електрони 

медии по Раздел V,  т.4 от Програмата 

Ежегодно НПО 

Столична община   

 

Повишаване 

информираността и 

създаване на 

Столична община , ОП 

„Екоравновесие” 

Неправителствени 



отговорност към 

домашните любимци 

при отглеждането им 

организации  

3.3. Изработване на рекламни пана с информация 

за приюти за безстопанствени кучета 

 

 

Ежегодно Столична община  

 

информира гражданите 

нямащи достъп до 

интернет за 

местонахождението на 

приютите 

Столична община , ОП 

„Екоравновесие” 

Неправителствени 

организации  

3.4. Създаване на база данни с информацията за 

аконодателство, центрове, организации и 

служби, предлагащи услуги свързани с 

безстопанствени и домашни кучета  

2012 г. Без финансиране Повишаване 

информираността на 

гражданите 

Столична община , ОП 

„Екоравновесие” 

Неправителствени 

организации  

3.5. Обучение на служителите от ОП 

„Екоравновесие” и обмяна на опит и добри 

практики 

Периодично Столична община 

НПО 

Повишаване на 

квалификацията и 

качеството на работа на 

служителите 

Столична община , ОП 

„Екоравновесие” 

Неправителствени 

организации  

4. Други  

4.1 Преброяване на безстопанствените кучета на 

територията на Столична община 

ежегодно Столична община, 

НПО 

 Столична община , ОП 

„Екоравновесие” 

Неправителствени 

организации  

4.2 Изграждане на мрежа от обособени места за 

свободно разхождане на домашни кучета 

2012 -2014г. Община бюджет, 

европейски 

фондове, дарения 

Създаване на ясни 

правила за движение на 

домашни кучета в 

населените места  

Столична община , 

районни администрации  

 


