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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 41 

 

Днес, на 07.07.2008 г., от 13.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което 
присъстваха: 

1. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
4. Микерям Кадир Адям  -член 
5. Йордан Георгиев Великов – член. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Разглеждане на докладна записка с вх. № 207/30.06.2008 г. относно: приемане на 
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Две могили. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: С години остава 
нерешен проблема с бездомните кучета в гр. Две могили. В предните два мандата общинска 
администрация използва най-различни методи и способи за унищожаване на тези кучета и 
решаване на този проблем. Сега Общинския съвет предстои да приеме Програма за 
установяване контрола на кучешката популация и за тяхното премахване на територията на 
Общината. До сега уж кучетата се унищожаваха, а в крайна сметка се увеличаваха. 
Съгласно Закона и принципите на неправителствените организации за защита на животните 
и техните изисквания, ако те се спазват струва ми се, че този въпрос няма да бъде решен. 
 Предлагам на вашето внимание много добре разработена Програма, където са 
впрегнати общинската власт и неправителствените организации за решаване на този 
толкова важен проблем. Средства и ресурси за изпълнение на програмата са предвидени, 
изграден е координационен щаб и ако ние изпълнин този така начертан план ”дай боже да 
решим този проблем”.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Важен проблем, нерешен проблем. С тези Закони като, че ли 
обръщаме голямо внимание на кучешката популация отколкото демографските проблеми в 
България. Смятам, че трябва да се намери начин за унищожаването на кучетата. 
Гражданите, които пускат кучета по улиците да бъдат най строго наказани. 
 2. Тодор Куцаров: Възмутен съм от това, че властта не може да намери сили да 
реши този проблем. Четейки тази Програма тя е всеобхватна и отговаряща на всички Закони 
и изискванията на природозащитниците, но изразявам песимизъм в решаването на този 
проблем. Програмата е хубава дано се изпълни. 
 3. Красимир Кунев: Харесва ми работния план за прилагане на мерки предвидени в 
Програмата, обаче до започването на  решаването на проблема трябва да минат два 
месеца. Аз смятам, че трябва да бъдем по  експедитивни и най вече с тази бързина трябва 
да се справи Кмета. Ще гласувам „За” приемането на програмата. 
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 След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да гласува 

приемане на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Две могили. 

 
 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

4. ………………………        5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов                                  (Микерям К. Адям) 

 
       Председател на комисията: 
 
       __________________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

  

 


