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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 9 

 

Днес, на 17.06.2008 г., от 16.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Законност, обществен ред и 
сигурност”, на което присъстваха: 

1. Велико Димитров Стефанов – Председател на комисията. 
2. Айдън Сабриев Карамехмедов – секретар. 
3. Велко Иванов Иванов – член.  

 В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане на проекта за Програма установяване на контрол върху популацията 
на кучетата, живеещи на територията на нашата община. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Велико Стефанов: 
За малкото време от миналата седмица до днес – предлагам част от Програмата 

 1. Настоящата Програма се изготвя в изпълнение на Закона за защита на животните 
и Закона за ветеринарномедицинската дейност. Поради факта, че проблемът с 
безстопанствените кучета е сериозен за обществото и е с многостранни измерения 
(хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и 
екологични) се наложи разработването и приемането на тази Програма. 

 1.1. Описание на проблема - големият брой бездомни кучета 
 1.2.Причини за възникване на проблема 

1.3.Популация на бездомните кучета 
 Ефективният подход за установяване на контрол върху кучешката популация е чрез: 

 - Прилагане на кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях 
места с редовен ветеринарномедицински надзор; 
 - Регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, 
с цел установяване на контрол  върху размножаването им и предотвратяване на 
евентуалното им изоставяне.  
 -Осъществяване контрол върху хранителната среда. 
 Цели на Програмата: 

 1. Установяване на контрол върху популацията от домашни и безстопанствени 
кучета, като се гарантира здравето на хората и безопасността на градската среда.  
 2. Редуциране броя на безстопанствените (улични) кучета до трайно намаляване на 
популацията, съгласно разпоредбите на действащото законодателство. 

 Задачи: 
 1. Намаляване до минимум на рисковете от разпространяване на зоонози  (болести 
предавани от животни на хора).  
 2. Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета. 
 3. Решаване на проблемите. 
  Участници в Програмата 



 2 
  1. Местна власт 
 1.1. Общински съвет: 
 1.2. Общинска администрация. 

2. Ветеринарни власти -  Националната ветеринарномедицинска служба и нейните 
структури 
 От мен това.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Байчо Георгиев: Не е лошо, но този материал трябва да се разшири. Да се 
посочат сроковете за изпълнение, например:  

 
 

№ 

Дейност Изпълнител Стратиране Приключване 

1. Сформиране на 
координационен щаб 

Община, НПО, 
Общински съвет 

С влизане в сила 
на решението за 
приемане на 
Програмата 

До 15 дни 

2. Изготвяне на Правилник 
за работата на  КЩ 

Община, НПО, 
Общински съвет 

След 
формирането на 
КЩ 

До 10 дни 

3. Изготвяне на проект на 
Наредба за 
организацията на 
работата и условията за 
отглеждане на кучетата 
във временни приюти по 
чл. 47, ал. 5 от ЗЗЖ със 
участието на НПО 

КЩ и Общинска 
администрация   

След приемане на 
Правилника за 
работа на КЩ 

До 2 месеца 

4. Изграждане на приют за 
безстопанствени кучета , 
или сключване на договор 
за услуга. Възлагане на  
дейности по програмата 
на лицензирана фирма 

Общинска 
администрация 

С влизане в сила 
на решението за 
приемане на 
Програмата 

До 2 месеца 

5. Изготвяне на Наредба за 
домашните и 
безстопанствените 
кучета. 

КЩ и Общинска 
администрация 

След приемане на 
правилника за 
работа на КЩ 

До 2 месеца 

6. Преброяване на 
безстопанствените кучета 
на територията на 
населените места  

Община Две 
могили, НПО, 
Кметове на 
кметства 

След приемане на 
правилника за 
работа на КЩ 

Извършва се 
ежегодно през 
първото 
полугодие на 
годината 

7. Презентация и 
популяризиране на 
програмата:  
- осигуряване на новини в 
новинарски блокове, по 
радиото и телевизията  
- пресконференции при 

Общинска 
администрация 
и НПО 

С влизане в сила 
на решението за 
приемане на 
програмата 

До 
приключване на 
програмата 



 3 
стартиране на програмата 
и периодични такива за 
демонстрация на 
работата на екипите 

8. Изпълнение на мерките 
съгласно програмата – 
обезпаразитяване, 
кастрация, ваксинация, 
задомяване и други.  

Община Две 
могили и НПО  

С изготвяне на 
график от КЩ  

Постоянен  

9. Регистрация и трайна 
маркировка на кучетата – 
компаньони, съгласно 
ЗВД 

Община Две 
могили и РВМС 

Декември 2008 Постоянен 

10. Образователна кампания Община Две 
могили и НПО  

Декември 2008 Постоянен 

11. Периодични кампании за 
разясняване и 
стимулиране кастрацията 
на кучета отглеждани на 
открито,  (в  обекти  
собственост на физически 
и юридически лица)   

Община Две 
могили и НПО 

С изготвяне на 
график от КЩ 

Постоянен 

 2. Г-н Велко Иванов: Тя Програмата ще стане много голяма, но трябва още неща да 
се включат в нея. 
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ да ПРОВЕДЕ ДРУГО ЗАСЕДАНИЕ, НА 
КОЕТО ДА ОФОРМИ НАТРУПАНИТЕ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА 
ПРОГРАМАТА. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
 
Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                           (Велико Д. Стефанов)                          (Айдън С. Карамехмедов)                               (Велко Ив. Иванов) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (В. Стефанов) 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _________ (А. Карамехмедов) 


