
 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 2021 г. 

 

          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 2021 г. : 

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

регистрация. 

2. Община Кубрат е сключила Договор №110 на 11.12.2020 г. със СНЦ „Германо - Българска  

Помощ за Животните“ със срок една година, считано от  01.01.2021 г. Съгласно сключения 

договор за 2021 г. от екипа на СНЦ „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 2021 г. са 66 бр.  За всяка 

проведена акция по залавяне на кучета се съставя протокол в 3 /три/ екземпляра.  

3. Относно овладяване на популацията на безстопанствените кучета за 2021 г. Община 

Кубрат е изразходвала 2303 лв. 

4. Регистрация на домашни кучета се извършва съгласно изискванията на Наредба № 1 за 

обществения ред в Община Кубрат. В кампанията участват и кметовете по населени места, 

които информират населението и осъществяват контрол за изпълнението на Програмата 

за овладяване популацията на безстопанствени животни. 

5. За  2021 г. няма осиновени животни. 

6. Евтаназирани животни също няма. 

7. За 2021 г. в община Кубрат има регистрирани общо 9 бр. домашни любимци /кучета/. С 

оглед изключителната важност на проблема, в основата на който е безконтролното 

размножаване на кучетата, които имат стопани, общината работи както по отношение на 

залавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на безстопанствените кучета по 

местата им, както изисква Закона за защита на животните, така и относно регистрацията 

на домашни кучета.   

 

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ 

Заместник-кмет на Община Кубрат 

 


