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ООББЩЩИИННАА    ГГООДДЕЕЧЧ  
________________________________________________________________________________________________________________________________  

2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 
      е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg 

 

 
ОДОБРЯВАМ: 

НАДЯ СОТИРОВА          /п/ 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

Съгласно Заповед № РД-251 от 15.07.2022 г. на Кмета на Община Годеч 

 

 

ПРОТОКОЛ 
по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. 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 

 

  Днес, 18.07.2022 г. комисия в състав:  

1. Емилия Николова – старши експерт ,,Екология” в дирекция ТУЕП  

2. Георги Тодоров – кметски наместник на с. Гинци 

3. Йорданка Андреева – кметски наместник на с. Шума 

4. Димитър Иванов – кметски наместник на с. Букоровци и с. Каленовци 

5. Василка Василева – кметски наместник на с. Туден и с. Разбоище 

6. Юлиян Йорданов – кметски наместник на с. Мургаш и с. Върбница 

7. Таня Тагарова - кметски наместник на с. Голеш, с. Връдловци, с. Станинци и с. Ропот 

8. Милка Асенова - кметски наместник на с. Бърля, с. Комщица и с. Смолча 

9. Иван Господинов - кметски наместник на с. Бракьовци, 
 
определена със Заповед № РД-214 от 15.06.2022 г. на Радослав Асенов, Кмет на Община 

Годеч се събра да обобщи резултатите от извършеното преброяване на безстопанствените 

кучета на територията на община Годеч. Преброяването се проведе при подходящи 

метеорологични условия, съобразени с етологичните особености на вида в периода от 

15.06.2022 г. до 30.06.2022 г. 
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I. Използвана методика. 

Използваната методика е в съответствие с методиката посочена в Национална 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България. 

Общия брой на безстопанствените кучета е определен чрез формулата на простото 

линейно уравнение, в което се използват следните данни: 

Обща дължина на общинска пътна мрежа – 120 км.  

Изминато разстояние от общинска пътна мрежа – 81 км. 

Преброени безстопанствени кучета – 134 броя. 

Общия брой на безстопанствените кучета на територията на община Годеч е 199 

(сто деветдесет и девет).  

  

II. Разпределение на кучетата по населени места. 

Разпределението на кучетата по населени места е посочено в приложения № 1 и     

№ 2, които са неразделна част от настоящия протокол. 

 

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

Наредба  № 4 от 1 февруари 2021 г. 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 Годеч. 

Информацията е посочена в приложение № 2, неразделна част от настоящия 

протокол, а именно: 

 - Установеното съотношението на пола на безстопанствени кучета на територията 

на община Годеч е:  63 мъжки към 71 женски.  

- Видимо маркирани безстопанствени кучета – 22 броя. 

- Установеното възрастово съотношение на безстопанствените кучета на 

територията на община Годеч е, както следва: до 1 г. – 19 броя; от 1 г. до 7 г. – 106 броя; 

над 7 г. – 9 броя. 

- Преброените безстопанствени кучета са в добро здравословно състояние с 

изключение на две кучета, които накуцват.  
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На основание чл. 6, ал. 2 от Наредба  № 4 от 1 февруари 2021 г. 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 настоящия протокол да се публикува на официалната 

интернет страница на Община Годеч. 

 

На основание чл. 6, ал. 3 от Наредба  № 4 от 1 февруари 2021 г. 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 до 01 март 2023 г. настоящия протокол с приложенията към 

него да бъдат предоставени на Областна дирекция по безопасност на храните – София 

област. 

 

                                                                  Комисия: 

1. ……………/п/……………... 

               / Емилия Николова / 

2. ……………/п/……………... 

                  / Георги Тодоров / 

3. ……………/п/……………... 

             / Йорданка Андреева / 

4. ……………/п/……………... 

                 / Димитър Иванов / 

5. ……………/п/……………... 

                  / Василка Василева / 

6. ……………/п/……………... 

                  / Юлиян Йорданов / 

7. ……………/п/……………... 

                      /Таня Тагарова/ 

8. ……………/п/……………... 

                     /Милка Асенова/ 

9. ……………/п/……………... 

                  /Иван Господинов/ 


