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З А П О В Е Д  

 

№ 392/ 05.10.2022г. 

Гр. Неделино 

 

          На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл.44, ал. 1, т.1 от Закон за местно 

самоуправление и местна администрация,  във връзка с Глава IV „Мерки за овладяване 

на популацията на безстопанствените кучета“ от Програма и План за действие за 

овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община 

Неделино и т.7 от Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България 

  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

   Комисия в 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 - кметски наместник на 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 

 

 

 

      Комисията  да извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на 

Община Неделино, в периода от 06.10.2022г. до 26.10.2022г., в съответствие с 

изискванията на Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България и Програма и План за 

действие за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на 

Община Неделино. 
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     В процеса на преброяването, може да се поканят за участие доброволци и 

представители на организации за защита на животните или други юридически и 

физически лица в областта на статистиката или ветеринарната медицина. 

      

    В срок до 31.10.2022г., следва да бъде изготвен Протокол от преброяването за 

одобрение и публикуване на официалната интернет страница на Община Неделино. 

 

   Заповедта да бъде сведена до знанието на всички  посочени длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

   Контрола по изпълнението на Заповедта запазвам за себе си. 

 

 

 

БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ  /п / 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

 

 
 

 


