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УВАЖАЕМИ АКАДЕМИК РЕВАЛСКИ,

Приложено Ви изпращам сигнал, постъпил през „Контактен център” на Столична община в ОП 

„Екоравновесие” вх. № ПЕР19-624/12.08.2019 г., относно безстопанствени кучета, които 

навлиза на територията на Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЯЕ/, 

находящ се на бул. „Цариградско шосе” № 72. Искам да Ви информирам, че в 

ОП„Екоравновесие” има регистрирани и други сигнали за безстопанствени кучета, обитаващи 

територията около магазин „Метро”, който е в непосредствена близост до оградата на ИЯИЯЕ. 

Мобилни екипи на предприятието са извършили многократни проверки за залавяне на 

безстопанствените кучета с цел обработване съгласно Общинската програма, но при опити да 

бъдат уловени, кучетата навлизат на територията на ИЯИЯЕ през дупки под оградата, като 

охраната към института е отказал да осигури достъп на служителите ни за залавяне на кучетата. 

ОП „Екоравновесие” е специализирано звено на Столична община, създадено с решение на 

Столичен общински съвет за овладяване популацията на безстопанствените кучета и в 

изпълнение на Общинската програма, всички, заловени безстопанствени кучета се кастрират, 

ваксинират, обезпаразитяват, маркират и връщат обратно по местата, от които са заловени, с 

изключение на доказано агресивни, които се настаняват в приют. Цели се постоянен и строг 

контрол върху размножаването им, намаляване на популацията по ефективен начин чрез масова 

кастрация и поетапното им настаняване в приюти.

https://sofia.bg/registry-report


Екипите на предприятието осъществяват постоянни проверки, както и по сигнали във всички 

райони на Столична община в изпълнение на Общинската програма.

Уважаеми академик Ревалски, моля в удобен за Вас ден и час Ваш представител да осигури 

достъп на служители на ОП „Екоравновесие” за залавяне на безстопанствените кучета от 

територията на цитирания по-горе институт.


