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                                В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната 

                        сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.  

 
                                    
 

ИНФОРМАЦИЯ   
ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ  ПО   ОБЩИНСКА  
ПРОГРАМА ЗА  ОВЛАДЯВАНЕ  НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ПРЕЗ 
2010 ГОДИНА 

 
 
 

Във връзка с изпълнение на мерките от Общинската програма за овладяване на 
популацията на безстопанствените животни на територията на община Златоград, Ви 
предоставям следната информация: 

На 29.01.2010 г. бе подписан отново едногодишен договор за съвместна дейност 
между община Златоград и „Ветеринарна амбулатория - Асен Хасапчиев" и Лицензиран 
ветеринарен лекар д-р Филип Сиракулев, с предмет на дейност: 

- улавяне,     кастриране,     обезпаразитяване     и     ваксиниране     срещу     бяс  на 
безстопанствените кучета; 
- поставяне на трайна маркировка /с жълти марки с номера, поставени на ухото, се 
маркират обработените безстопанствени кучета /; 
-  връщане на обработените - неагресивни и здрави кучета, на местата от които са 
взети / с изключение на местата, определени с чл.48 от ЗЗЖ- дворове на детски 
ясли, градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца/; 
- осъществяване на надзор на популацията на безстопанствени кучета, съгласно чл. 
49 и чл.50 от Закона за защита на животните. 

 
През 2010 г. в община Златоград се реализира съвместен проект с фондация 

„Четири лапи” – „Грижа за бездомните животни”. При изпълнението на проекта, за 
периода от 28.06.-03.07.2010 г. от екипа на фондация „Четири лапи" бяха обработени - 
кастрирани, обезпаразитени и ваксинирани против бяс 53 броя безстопанствени кучета. От 
тях - 21 бр. мъжки и 32 бр. женски. 

Броят на обработените, в рамките на проекта, безстопанствени котки е 45 
/съответно 22 мъжки и 23 женски/. 

Собственици на животни компаньони се възползваха от възможността да 
предоставят на опитния екип любимците си за кастрация. Кастрирани бяха 20 броя 
домашни кучета и 8 броя домашни котки. 

Общия брой на обработените за едноседмичния период животни е 126. 
Обработените безстопанствени животни бяха връщани със съответната маркировка 

на ухото, на местата от където бяха улавяни. 
Д-р Марина Иванова, ръководител на екипа, предостави на община Златоград 

регистър на обработените по време на проекта животни. В регистъра има информация за 
всяко обработено животно - вид и пол, дата и място на улавяне, дата на кастрация, 
обезпаразитяване и ваксинация против бяс, дата и място на връщане на обработеното вече 
животно и номера на ушната марка и татуировка. 



 
 

 
 
 
 Общият брой на обработените от „Ветеринарна амбулатория - Асен Хасапчиев”, 
Лицензиран ветеринарен лекар д-р Филип Сиракулев и фондация „Четири лапи” кучета е 
97 / на територията на община Златоград/. 
 С прилагане на метода масова кастрация при безстопанствените кучета и с 
популяризирането на ползите от кастрацията на домашни животни, се очаква проблемът с 
безстопанствените кучета да бъде по - лесно решим. 
 В общинския регистър на домашните и ловни кучета до момента са регистрирани 
107 кучета. За 2010 г. са регистрирани 26, като за 13 е платена такса за притежаване на 
куче. Останалите 13 са освободени от плащане на такса. 
 Общинска администрация Златоград популяризира и насърчава кастрацията на 
кучета чрез освобождаване на собствениците от ежегодната такса за притежаване на куче, 
съгласно чл. 175, ал.2, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
За изпълнение на дейностите по Общинската програма за овладяване на популацията 
на безстопанствени кучета за 2011 г., ще бъдат необходими 6 000 лв. 
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