
                                                       ДО 

                                                       Кмета на община Смолян 

                                             чрез: Председателя на  

                                                       Общински съвет  Смолян 

 

П  И  Т  А  Н  Е 

на общински съветници от групата на МК“ КРОС“ 

 

          ОТНОСНО:  Предприети мерки от общинска администрация за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Смолян. 

 

          Господин Мелемов, 

От няколко години в град Смолян и по-големите села в общината се 
наблюдава увеличение на популацията на безстопанствените кучета. 
Почти ежедневно се получават сигнали от граждани за агресивни 
групи от кучета, който в определени случаи нападат хора и им 
нанасят телесни повреди и стрес. Не са единични и случаите за 
нападение върху деца и възрастни. 

Съгласно Глава пета „Безстопанствени животни“ от Закона за защита 
на животните, Кметовете на общини имат задължения по овладяване 
на популацията на безстопанствените кучета. В тази връзка 
общинските съветници от МК „КРОС“ , след проведени срещи с 
граждани от град Смолян и общината и получени сигнали задаваме 
следните въпроси на основание чл.99 от Правилника за 
организацията и  дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация: 

1. Има ли приета от общинския съвет програма за изпълнение на 
Националната програма за овладяване на популацията на 
кучетата, съгласно чл. 40 ал.3 от ЗЗЖ? 



2. Има ли общинска администрация План за действие за 
изпълнение на програмата. 
 

3. Има ли информация в общинска администрация за броя на 
безстопанствените кучета на територията на града и селата в 
общината? Какво показват данните за последните 5 год.? 
 
 

4. Какви са инвестиционните намерения на общината за 
изграждане на приют за безстопанствени животни? 
Съществуващи пречки за изграждане и  функциониране? 
 

5. Към момента има ли създадена организация относно 
обработване на безстопанствени кучета? Как е организирана 
дейността? Има ли сключени договори и с кой? По колко кучета 
се обработват годишно за периода 2013г.- 2017г.? Какви са 
разходите на общината за периода 2013 г. – 2017 г.? 
 
 

6. Как и по какъв начин се маркират обработените кучета? 
 

7. Има ли информация общинска администрация за броя на 
ухапвания от кучета през последните 5 год. и колко от тях са от 
безстопанствени кучета? 
 
 

8. Какви мероприятия предстоят за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета?   
 
Господин Председател на Общински съвет, 

Питането ни, е във връзка с големия брой сигнали към общински 
съветници, общинска администрация и МВР за агресивно поведение 
на безстопанствени кучета в населените места на общината. 
Считаме, че тези въпроси са изключително наболели и тревожни в 
обществото и искаме, чрез Ваше съдействие, да получим устен и 
писмен отговор от Кмета на общината на предстоящата общинска 
сесия. Това ще доведе до възможност общинския съвет да бъде 



информиран своевременно и да предприеме адекватни мерки със 
свои решения за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета, спазвайки принципите на законност , хуманно отношение към 
животните и осигуряване на сигурност и спокойствие на гражданите 
от община Смолян. 

 

 

                                                             Общински съветници от 

                                                             МК „КРОС“ 

                                                             /Кирил Хаджихристев/ 

                                                             /Анастас Караджов/ 

                                                             /Валентин Кюлхански/ 

                                                             /Валентин Цолов/ 

                                                             /Елисавета Лободова/ 

                                                             /Иван Пищалов/ 

                                                             /Илия Томов/ 

Гр. Смолян 

30.05.2018 г. 

      

 


