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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 8 

 

Днес, на 12.06.2008 г., от 17.00 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 Предложението от Стела Бъчварова – прокурор при БелРС, на 
основание чл. 145, ал. 1, т. 6 от ЗСВ с вх. № 169/11.06.2008 г. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Велико Стефанов: 
В едно от предните заседания на комисията говорихме, какво трябва да направим. 

Така стана, че в Общинския съвет се получи писмо от Районна прокуратура – Бяла, в което 
ни питат, какво сме направили по Закона за закрила на животните. Отговорът е – нищо. По-
късно дойде това Предложение, което днес разглеждаме и по което трябва да се действа 
бързо, а именно –  да се изготви Програма за справяне с кучешката популация в 
следващите три години. Поканил съм и председателя, да каже и той няколко думи по 
въпроса.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Байчо Георгиев: За предстоящата сесия не знам дали можем да се справим, 
но за следващата, трябва да бъде изотвена и приета Програма за установяване на контрол 
върху кучешката популация. За съжаление, Закона за защита на животните ни поставя 
много въпроси, по който ние на този момент, не сме готови да се справим. Да, ние 
подготвяме наредба за кучетата и ако не бяха дошли тези писма от Прокуратурата, щяхме 
да я внесем за разглеждане в съвета, но сега – по-разумно е да изкчакаме. Ще го направим 
на следващото заседание. Освен, това, трябва да бъде подготвена наредба и за 
временните приюти. Въобще, нещата наистина не са прости и ако човек иска работа, ще я 
има. По отношение на Програмата, предлагам да съберете от Интернет материали и да ги 
обобщим заедно. Аз също ще помогна. Сега може да помислите за структурата на 
Програмата.  
  2. Г-н Айдън Карамехмедов: Аз предлагам Програмата да има няколко основни 
раздела, а именно:  
 1. Какво налага приемането на тази Програма?   

2. Какви са целите на Програмата? 
3. Кой ще изпълнява тази програма? 
4. План за действие и т. н. 
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3. Г-н Велко Иванов: Може да се направи нещо, но без пари, не става. По тази 

причина, трябва трябва да се предвидят средства за всичко което ще се прави оттук-
нататък.  
     4. Г-н Айдън Карамехмедов: Да се видим след седмица, но да се уговорим 
допълнително за кой ден, че имам малко проблеми. 
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ да ПОДГОТВИ ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА ЗА 
УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОПУЛАЦИЯТА НА КУЧЕТАТА, КОЯТО ДА 
РАЗГЛЕДА НА СЛЕДВАЩОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ. 
 

 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) 
 
 


