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ОДОБРИЛ:  

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА В ПЕРИОДА 01.06.2022-30.06.2022Г. 

 

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

Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България за процедурите по нейното изпълнение, механизма 

за финансиране и отчетност и Заповед № РД-0521/01.06.2022г. на Кмета на община 

Смолян в периода 01.06.2022 – 30.06.2022г. се извърши преброяване на 

безстопанствените кучета на територията на община Смолян.   

1. Съгласно Методика утвърдена от Кмета на община Смолян комисията 

извършваща преброяването обикаля улиците на гр. Смолян и/или населените 

места и отчита броя на забелязаните животни без видимо присъствие на 

собственик за изминато разстояние/бр. улици/брой жилищни сгради. 

Конкретно за община Смолян е използван критерия дължина на  пътната 

мрежа. 

2. Комисията извършила преброяването  е назначена с горецитираната Заповед 

на Кмета на общината.  Същата  включва експерти от Дирекция 

„Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“,  за 

населените места съответно кмет/кметски наместник, член на организация за 

защита на животните и доброволци. 

3. Данни за разпределение на безстопанствените кучета по населени места: 

  за гр. Смолян – общо 169 бр. , по квартали разпределението е както следва: 

• кв. Устово – 43 бр., 

• кв. Райково – 19 бр.; 

• ж.к. Нов Център – 35 бр.; 

• ж.к. Невястата–  14 бр. ; 

• ж. к Стар Център – 4 бр.; 

• ул. „Станевска“, ул. „Младост“, ул. „Превала“, ул. „Димитър 

Благоев“, Чилингирска махала – 32 бр.; 

• кв. Каптажа – 13 бр. 
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• к.к. Пампорово – 9 бр. 

• населените места в общината – 54 бр. 

4. Данни за  общия брой кучета, съгласно изискванията заложени в чл. 5, ал. 3 

от Наредба №4 от 1 февруари 2021г. за прилагане на Национална програма за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България за процедурите по нейното изпълнение, механизма за 

финансиране и отчетност:  

 

 Общ бр. безстопанствени кучета: 223 бр. 

       Пол: 117 бр. мъжки индивиди, 106 бр. женски индивиди; 

  Възраст: 188 бр. възрастни индивиди, 35 бр. подрастващи индивиди; 

  Общо здравословно състояние: добро; 

  Наличие/липса на ушна марка: 114 бр. с ушни марки – кастрирани. 
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