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, ГЗАЛиЕецо -УтВЪРЖДАВАМ: И ОСЕВО още ДНЕДЖМИ АЛИ ЕКМЕТ НА ОБЩИН.

ПРОТОКОЛ

по чл. 6, ал. 1 от Наредба Хе 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на

Националната програмаза овлаляванс популацията на безстопанствените кучета на

територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,

механизма на финансиране и отчетност, от извършено преброяване на

безстопанствените кучета на територията на община Джебел

Днес. 05.12.2022 г. комисия в състав:
1. Мутлу Хашим - началник отдел в „ТСУ. ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА”

2. Есра Ахмед - мл. специалист - еколог в отдел „ТСУ, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА”

-. Бедри Дурмуш - ст. специалист в дирекция „МДТОС“.з

4. Сюлейман Салиф - гл. специалист в дирекция „МДТОС“

определена със Заповед Ме 1050/05.10.2022 г. на Неджми Али. Кмет на Община Джебел се.

събра да обобщи резултатите от извършеното преброяване на безстопанствените кучета на.
територията на община Джебел. Преброяването се проведе при подходящи

метеорологични условия. в периода от 17.10.2022 г. до 17.11.2022 г. Съгласно

горецитираната Заповед, кметове ин кметски наместници участваха и оказаха

необходимото съдействие при осъществяването на преброяването в съответните населени

места.

1. Използвана методика.
Използваната методика с в съответствис с методиката посочена в Национална

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на

Република България.



Общия брой па безстопанствените кучета с определен чрез формулата на простото.

линейно уравнение, в косто се използват следните данни:

Обща дължина на общинска пътна мрежа - 1135 км.

Изминато разстояние от общинска пътна мрежа - 88.6 км.

Пребросни безстопанствени кучета - 82 броя.

Общия брой на безстопанствените кучета на територията на община Джебел е 105

(сто и пет).

П. Разпределение на кучетата по населени места.

Разпределението на кучетата по населени места е посочено в приложения Х Ти Хе2,

които са неразделна част от настоящия протокол.

ш. Обобщена информация на характеристиките посочени в чл. 5, ал. 3 от Наредба.

Хе4от1 февруари 2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и

за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност,

отчетени в процеса на преброяването на безстопанствените кучета на територията

на община Джебе:

Информацията с посочена в приложение Хе 2, неразделна част от настоящия протокол,

а именно:

Установеното съотношението на пола на безстопанствепи кучета на територията на

обшипа Джебел с: 33 мъжки към 49 женски.

Видимо маркирани безстопанствени кучета - 32 броя.

Устаповеното възрастово съотношение на безстопанствените кучста на територията на

община Джебел с, както следва: до | г. - 16 броя: от 1 г. до 7 г. 54 броя; над 7 г. 12
броя.

Пребросните безстопанствени кучета са в добро здравословно състояние с из слюченис

на едно куче, което накуцва.

На осиованис чл.6, ал. 2 от Наредба Хе 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на.

Националната програма за овладяване популацията на безстопапствените кучета па.

територията на Република Българияи за процедурите по нейното изпълнение, механизма:

на финансиране и отчетност пастоящия протокол да се публикува на официалната.

интерист страница на Община Джебел.



На основание чл. 6, ал. 3 от Наредба Ме4от 1 февруари 2021 г. за прилагане на

Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на

територията на Република Българияи за процедурите по нейното изпълнение, механизма

на финансиране и отчетност до 01 март 2023 г. настоящия протокол с приложенията към

него да бъдат предоставени на Областна дирекция по безопасност на храните - област

Кърджали.

1. Муглу Хашим -> Фолмуеено мо. Основанме.
Есра Ахмед ХАфол ог Реглодаа зе со лОмемт (е с)

4. Сюлейман Салиф - (



Приложение Хе 1

Информация за преброени безстопанствени кучета на територията на община Джебел, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба Ме 4
от1февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване но
територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на фи

лацията на безстопанствените кучета на
ансиране и отчетност.

Прибли. Видимо|Наличието или липсата на видима
по|Община Населено|Квартал, улица, районна|зителна здравословно) маркировка за извършена

ред|Джебел) място обитание възраст Пол състояние кастрация
Ц 2 З 4 5 6 7 8

Иджебел Джебел кв. „Изгрев“ до магазина Ог мъжки Добро няма маркировка
2 Джебел Джебел кв. „Изгрев“ достадиона |Аг женски Добро има маркировка
ЗДжебел |Джебел кв. „Изгрев“, ул. „Ара“ |Аг женски Добро има маркировка
Джебел Джебел кв. „Изгрев“, ул. „Георги г. женски. добро има маркировка

Бенковски“.
5 Джебел Джебел кв. „Изгрев“ 7г женски добро няма маркировка.
6 Джебел |Джебел кв. Боровец в центъра. Вг женски. добро няма маркировка.
7 Джебел |Джебел кв. Прогрес до моста. Чт. женски добро има маркировка.
В Джебел Джебел кв. Прогрес до гробището (г женски добро има маркировка:
9 Джебел Джебел кв. Прогрес до гробището |? г. мъжки добро: няма маркировка

10Джебел Джебел кв. Прогрес. 4г женски добро има маркировка.

Джебел Джебел кв. Брягово. Зи женски Побро има маркировка.
12 Джебел Джебел кв. Брягово. 3 г. мъжки добро има маркировка.

Джебел Джебел кв. Брягово Ог женски Гобро има маркировка
14 Джебел Джебел кв. Младост 1 т женски: Гобро има маркировка
15Джебел Джебел кв. Младост 1 5г мъжки добро няма маркировка
16 Джебел Джебел ул. „Еделвайс“ 4г женски добро има маркировка
17 Джебел Джебел Ул. „Еделвайс“ Вт женски Лобро няма маркировка



18 Джебел Джебел делвайс“. Чг  |мъжки добро има маркировка
19)Джебел Джебел „Еделвайс“ Вг. женски добро има маркировка.
20 Джебел Джебел ул. „Тракия“ ог. мъжки добро няма маркировка
2 Джебел Джебел Ул. „Тракия“ 4г. женски добро има маркировка
22 Джебел Джебел Гракия“. 4г мъжки. добро. има маркировка.
23 Джебел |Джебел ул. „Беломорска“ Ве женски добро има маркировка.
24 Джебел |Джебел ул. „Беломорска“ 4г. женски Добро има маркировка.
25 Джебел |Джебел ул. „Беломорска“ тр мъжки Добро има маркировка
26Джебел |Джебел ул. „Йълдъръм“ главния път |4 г. женски добро: няма маркировка.
27 Джебел Джебел ул. „Йълдъръм“ доВиК. 4г. мъжки добро има маркировка.
28Джебел Джебел Ул. „Йълдъръм“ нн 4г. женски добро има маркировка.

автогарата.
29 Джебел Джебел ул. „Йълдъръм“ на паркинга Мг. женски добро има маркировка.
30 Джебел Джебел ул. „Иван Вазов“ 4г. женски добро има маркировка.
ЗИджебел Джебел ул. „Васил Левски“ 4 женски лобро има маркировка
32 Джебел |Джебел ул. „Кирил и Методий“ 4г женски добро няма маркировка.
33 Джебел Джебел ул. „Антарктида“ 8г мъжки. добро няма маркировка
34 Джебел Джебел л. „Беломорска“ 4г.ооренски добро има маркировка.
35 Джебел Джебел ул. „Алада“ женски добро има маркировка.
36 Джебел |Джебел л. „Бистрица“ Зг женски. добро има маркировка.
37 Джебел Джебел Промишлена зона 4г мъжки. добро има маркировка
38 Джебел |Джебел Промишлена зона. 4г женски добро няма маркировка.
39 Джебел Джебел На гробищния парк 4 (женски. добро има маркировка
10Джебел Джебел На гробищния парк 4г. женски. добро има маркировка.
А Джебел |с. Ямино  |До гробището 8г. (женски. добро няма маркировка.
42 Джебел |с. Ямино До чешмата 5г (женски. добро няма маркировка.
43 Джебел |с. Устрен  |На центъра. Зе женски. добро. има маркировка.
44 Джебел |с.Устрен До магазина рг мъжки Добро няма маркировка.



45 Джебел |с. Припек |На центъра. 9г женски Добро. няма маркировка
46Джебел |с. Припек |На центъра бг |женски добро няма маркировка.
47 Джебел |с. Припек |На центъра зо женски добро няма маркировка.
48 Джебел с. Припек |На центъра Зм. мъжки добро няма маркировка.
49 Джебел |с. Припек |До магазина Зм мъжки добро. няма маркировка
50|Джебел |с. Припек |До читалището Зм мъжки добро. няма маркировка
51 Джебел |с. Припек |До читалището Зм мъжки добро. няма маркировка.
52 Джебел |с. Припек |До читалището. Зм мъжки добро. няма маркировка
53 Джебел |с. Припек |До училището Зм женски добро няма маркировка.
54 Джебел |с. Припек |До училището Змо |женски добро. няма маркировка.
55 Джебел |с. Добринци |До магазина в селото 18 мъжки. добро няма маркировка
56 Джебел |с. Плазише |В центъра на селото бг мъжки добро няма маркировка.
57 Джебел |с. Плазище |В центъра на селото 4г женски добро. има маркировка.
58Джебел |с. Плазище |В центъра на селото Зг женски добро има маркировка.
59 Джебел |с. Плазище Горно Плазище Вт женски добро няма маркировка
60 Джебел |с. Плазише |Долно Плазище Пр мъжки добро няма маркировка
би Джебел |с. Купците В центъра на селото т. мъжки: накуцва няма маркировка
62 Джебел |с. Купите |В края на сслото Бг. женски. добро. няма маркировка
63 Джебел |с. Църквица |В иситъра населото 5м мъжки. добро няма маркировка.
в Джебел |с. Църквица |В центъра на селото 5м мъжки добро. няма маркировка
65 Джебел |с. Църквица |В центъра на селото зм женски добро няма маркировка
в6|Джебел |с. Църквица |В центъра на селото 5м. мъжки добро няма маркировка.
67 Джебел |с. Църквица |В центъра на селото бг. мъжки добро няма маркировка.
68 Джебел |с. Казаците |В селото вт. женски добро пяма маркировка
69 Джебел |с. Казаците |В селото дам мъжки добро няма маркировка
70 Джебел|с. Казаците В селото Им мъжки добро няма маркировка
7 Джебел|с. Казаците В селото Чм  |кенски лобро няма маркировка
72 Джебел|с. Казаците В селото 4м. женски добро няма маркировка.
73 Джебел|с. Казаците |В селото ам мъжки Добро няма маркировка



74| Джебел |с. Ридино До магазина. Нг Мъжки добро няма маркировка.
75 Джебел |с.Овчево До моста Зг женски: добро няма маркировка
76 Джебел |с.Овчево До заведенисто 2 мъжки добро няма маркировка
77 Джебел |с.Овчево До реката Вт Мъжки Добро няма маркировка
78 Джебел|с. Овчево На пътя г женски добро няма маркировка
79 Джебел |с.Овчево До чешмата г. женски добро няма маркировка
80Джебел|с. Полянецо |На пътя Ве Мъжки добро няма маркировка.
8 Джебел|с. Полянецо |На пътя 5г мъжки добро няма маркировка
82 Джебел |с. СлънчогледВселото (женски: добро няма маркировка



Приложение Хе 2

Обобщени данни от преброяване на безстопанствени кучета на територията
на община Джебел, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба Хе 4 от 1 февруари 2021 г. за
прилагане на“ Напиопалната програма за овладяване
безстопанствсните кучстана територията на Република България и за процедурите
по пейпото изпълнение, механизма па финансиране и отчетност.

популацията на

м Критерии Брой
под
ред |

1
|

Преброени безстопанствени кучета: 105

2|Брой на преброени мъжките безстопанствени кучета 33

3|Брой на преброени женските безстопанствени кучета. 494|Брой на преброени кучета с видима маркировка
“ 32

5ТБрой на преброени безстопанствените кучета на възраст 16
| до г.
Го6 ТБрой на преброени безстопанствените кучета на възраст 54
| от1г. до 7г.
Г 7 Брой на преброени безстопанствените кучета на възраст 12

над 7 г. |

|

В добро здравословно състояние.
|

104

9 Във влошено здравословно състояние. т

10ГРазпределение на кучетата по населени места: “
гр. Джебел

г
40

Ямино а 2

с. Устрен -2
с. Припек 10
с. Добринци

Г
1

с. Плазище 5

с. Купците
-

2
с. Църквица.

-
5

с. Казаците. 6
с. Ридино - 1

с. Овчево 3| с. Полянец 2
с. Слънчоглед 1та 82

Общо: 105 |


