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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 12 

 
 

 

Днес, на 17.07.2008 г., от 15.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Земеделие, гори и опазване на 
околната среда, на което присъстваха: 

1. Велко Иванов Иванов– Председател на комисията. 
2. Енчо Петров Стоянов – секретар. 
3. Светлозар Милчев Донев – член.  
4. Никола Иванов Николов – член. 
5. Мехмед Селманов Чолаков – 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. Относно: Докладна записка с вх.№ 207/30.06.08 г. Приемане на Програма за 

овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Две 

могили. 

 По първа точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Съгласно Наредбите 
на министерството на Здравеопазването , закона за ветеринаро-медицинска дейност и това, 
че вече сме членове на европейския съюз е необходимо да приемем такава Програма за 
овладяване на популацията на тези кучета. Това е абсолютно важно и от гледна точка за 
запазване здравето на хората от Общината, тъй като безстопанствените кучета са 
преносители и причинители на много зоонози. В същото време е необходимо и хуманно 
отношение към животните. 
 1. Никола Николов: Решаването на въпроса с кучетата е много важен особено за 
населението и за децата. Откровено мога да кажа, че този въпрос няколко мандата не може 
да се реши, дано сега успеем и ще бъда настоятелен пред Общинския съвет и Кмета за 
решаване на този проблем. 
 2. Велко Иванов: Във връзка с тази програма е необходимо да се засили контрола и 
в частните дворове, като ваксинации и регистрации на кучетата. 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
    С Т А Н О В И Щ Е: 

 

Комисията с …5… (пет) гласа „за” РЕШИ ДА ПОДКРЕПИ Програма за овладяване 

популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Две могили. 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 
 
Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Велко Ив. Иванов)                             (Енчо П. Стоянов)                              (Светлозар М. Донев) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
                            (Никола Ив. Николов)                              (Мехмед С. Чолаков))  
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _______________ (В. Иванов) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ____________ (Енчо Стоянов) 
 
 
 


