
С цел намаляване  популацията на безстопан-

ствените кучета и въвеждане и допълване на ре-

гистър за домашните Столична община, ОП "Еко-

равновесие" , Фондация "Четири лапи"и Фонда-

ция "Анимал Рескю" през 2014 г. ще проведат

кампания за БЕЗПЛАТНА КАСТРАЦИЯ, РЕГИСТРА-

ЦИЯ, ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ, ПОСТАВЯНЕ НА МИК-

РОЧИП И ВАКСИНИРАНЕ С ВАКСИНА СРЕЩУ БЯС

на дворните кучета. 

Стопаните, които желаят дворните им кучета

да бъдат кастрирани имат ангажимент само да се

запишат в районната администрация по местожи-

веене, на интернет страниците или на телефони-

те отбелязани на гърба на листовката.

Екип ще се свърже с Вас, за да уточнят деня и ча-

са, в който кучето ще бъде взето за кастрация.

ТРАНСПОРТИРАНЕТО Е ИЗЦЯЛО АНГАЖИМЕНТ И ЗА

СМЕТКА НА ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" И ФОНДАЦИИТЕ. 

Кампанията ще се проведе в покрайнините на

гр. София, в райони с концентрация на къщи с

дворове, фабрики, цехове, складове и др. С ПРИ-

ОРИТЕТ СА ЖЕНСКИТЕ КУЧЕТА. 

��
Кучето е по-здраво - Доказано е,

че кастрираните кучета са по-

здрави и живеят по-дълго, при

нормален начин на отглеждане. При

женските се намалява със 75% вероят-

ността от тумори на млечните жлези

По време на кастрацията се 

извършват също:

� Ваксинация срещу БЯС

� Вътрешно и външно обезпаразитя-

ване - предпазва от КЪРЛЕЖИ,

БЪЛХИ И ДР.

��
Кучето остава пазач - Доказано

е, че след кастрация, животното

не  променя охранителните си

навици

Защо да участвам в кампанията:

��
Пестите разходи - цялата процеду-

ра във ветеринарна клиника излиза

около 140 лева, включвайки се в

програмата на СО, всичко за Вас е напълно

безплатно

��
Пестите данъци - според норматив-

ната уредба на СО всяко кастрирано

куче е освободено от данък, който е

24 лева годишно. Тоест, пестите 24 лв. на

година    

��
Няма да ви глобят - Глобата за

собственика , който не си е платил

таксата за притежаване на куче и не

го е декларирал е в размер на 200 лв.


