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УТВЪРЖДАВАМ: 

БОЯН КЕХАЙОВ  /п / 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

КОНСАТИВЕН ПРОТОКОЛ  

(на основание чл.6, ал.3 от Наредбата № 4 от 01.02.2021г. за прилагане на 
Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България и за процедурите по нейното прилагане, механизма 

на финансиране и нейната отчетност)  

За извършено преброяване на безстопанствените кучета на 

територията на Община Неделино 

 

  В изпълнение на Заповед № 392/ 05.10.2022г.на Кмета на Община Неделино, комисия в 

следния състав: 

 

Председател: Лазар Бабачев- Главен експерт „Земеделие и АО“ при Община Неделино 

       Членове: 

1. Елина Келешева – юрисконсулт, той и публичен изпълнител 

2. Митко Славчев- шофьор при Община Неделино 

3. Младен Лазаров – охрана 

4. Любен Белев – кметски наместник на с. Диманово 

5. Емил Зидаров - кметски наместник на с. Оградна 

6. Светла Димитрова – кмет на кметство  с. Средец 

7. Марин Борисов - кметски наместник на с. Тънка бара 

8. Владимир Станчев- кметски наместник на с. Еленка 

9. Севдалин Хаджикулов - кметски наместник на с. Кундево 

10. Ставри Ангелов – кметски наместник на с. Върлино 

11. Асен Гънгаров - кметски наместник на с. Гърнати 

12. Бисер Младенов -  кметски наместник на с. Изгрев 

13. Росица Беширова- кметски наместник на с. Крайна 

14. Желязко Метрашев - кметски наместник на с. Козарка 

15. Младен Добрев - кметски наместник на  с. Кочани 

16. Бисер Василев - кметски наместник на с. Бурево 

17. Карамфил Велков - кметски наместник на с. Дуня 

18. Христо Йорданов- кметски наместник на с. Върли дол 

 

в дадения срок, а именно 06.10.2022г. до 26.10.2022г., се извърши първото по рода си  

преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Неделино, съгласно 

изискванията на Националната програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България и в съответствие с          

Програмата и плана за действие за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Неделино. 
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    Процеса на преброяването на кучетата е съобразен с  методиката, заложена в 

Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България. 

    Община Неделино има приета  Програма и план за действие за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Неделино и 

предстои да сключи договор за обработка и кастрационни мероприятия със 

сертифицирано ветеринарно лечебно заведение. 

    За установяване на броя на безстопанствените кучета в дадения срок екипи от 

служители, обиколиха улиците и общинските пътища на територията на Община 

Неделино.  

   Броя обходени улици в гр. Неделино са 74, брой обходени населени места са 15, а 

именно: с. Диманово, с. Оградна, с. Средец, с. Тънка бара, с. Еленка, с. Кундево,                              

с. Върлино, с. Гърнати, с. Изгрев, с. Крайна, с. Козарка, с. Кочани, с. Бурево,  с. Дуня,                 

с. Върли дол. 

   Преброяването се проведе при подходящи метеорологични условия. По време на 

обхода на улиците и пътната мрежа на територията на Община Неделино няма наличие 

на безстопанствени кучета.  

 

    На основание чл. 6, ал. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на 

Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма 

на финансиране и отчетност настоящия протокол да се публикува на официалната 

интернет страница на Община Неделино.  

    На основание чл. 6, ал. 3 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на 

Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма 

на финансиране и отчетност до 01 март 2023 г. настоящия протокол с приложенията към 

него да бъдат предоставени на Областна дирекция по безопасност на храните –област 

Смолян. 

 

Комисия: 

Председател:  

Лазар Бабачев   ………/п/…………………. 

Членове: 

1. Елина Келешева  ………/п/……………….. 

2. Митко Славчев …………/п/……………….. 

3. Младен Лазаров    ………/п/………………… 

4. Любен Белев     …………/п/………………….. 

5. Емил Зидаров    ………/п/…………………….. 

6. Светла Димитрова    ……/п/………………….. 

7. Марин Борисов   ………/п/……………………….. 

8. Владимир Станчев  ………/п/…………………….. 

9. Севдалин Хаджикулов   ……/п/………………….. 

10. Ставри Ангелов     ………/п/………………………. 

11. Асен Гънгаров - ………/п/………………………… 

12. Бисер Младенов   ……/п/…………………………. 

13. Росица Беширова  ……/п/…………………………. 

14. Желязко Метрашев - ……/п/…………. 

15. Младен Добрев  ……………/п/…………………… 

16. Бисер Василев   …………/п/………………………. 

17. Карамфил Велков   ………/п/……………………… 

18.        Христо Йорданов…………/п/……………………... 


