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ДО: Здравко Димитров, кмет на град Пловдив 

ЧРЕЗ; Председателя на Общински съвет -  Пловдив

ОТ: Веселина Александрова и Веселка Христамян - Общински съветници от ППГОС "Демократична 

България - Обединение"

ОТНОСНО: Безстопанствените животни в Пловдив

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: На основание на чл. 17, т. 5, чл. 8о, ал. i  и ал. 2, от Правилника за организация и 
дейностите на Пловдивски Общински съвет и чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА.

Уважаеми господин Кмет,

В приемната ни на общински съветници постъпиха множество питания във връзка с дейността на 

Община Пловдив по овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Ето защо отправяме към Вас следните въпроси:

1. Извършено ли е задължителното преброяване през 2022 г. на безстопанствените кучета по 
смисъла на чл. 7 от Националната програма за овладяване популацията на бездомните кучета и ако да, от 

кого е извършено преброяването, съответно представете протокола от същото. Кога и от коя 

организация/институция е извършено последното преброяване, ако тази година не е имало такова, и какъв 

е броят на кастрираните кучета, установен при преброяването?
2. Предвид сключеното с Пловдивско киноложко дружество (сега с наименование Български 

киноложки клуб) споразумение за партньорство по изпълнение на приетия от Община Пловдив План за 
овладяване популацията на бездомните кучета от януари тази година, какви услуги по смисъла на чл. 9 от 

споразумението е предоставило посочената организация?

3. Предвид множеството дейности, които трябва да се изпълнят в общинския план, посочен в 
предходната точка, има ли и други организации за защита на животните, които да са били поканени или да 

са заявили желание за партньорство по плана?
4. При какви условия партньорът на Общината по плана - Български кичоложки клуб, използва 

Спортна зала Колодрума, както и заплаща ли някаква такса и ако да, в какъв размер?

5. Има ли издадени предписания от Областна дирекция по безопасност на храните към ОП
„Зооветеринарен комплекс" във връзка с извършени проверки и ако да, изпълнени ли са те и представете 

протоколите.
6. Извършвани ли са от общинското предприятие по предходната точка проверки на 

одомашнени кучета през текущата година и ако да, представете протоколи с резултатите от тях.
7. Какъв е броят на починалите кучета в приюта от началото на годината до момента, като 

посочите причина за смъртта и дата на настъпване.

8. Къде се извършва диагностициране на потенциално болни кучета чрез кръвни изследвания, 

тестове за различни болести, рентген и др.? 3азполага ли приютът с 4Д тестове? Има ли сключени 

договори с външни клиники/лаборатории за извършването на диагностични процедури и лечение?
д. Към момента, отговарят ли всички клетки в приюта на изискванията за минимална площ и

условия по ЗЗЖ и Наредба 41?
ю . Коя организация за защита на животните представлява "трето лице", подписващо

евтаьазиите на кучета?



Очакваме отговор на въпросите в законов срок и в писмена форма. 

С уважение:

Веселка Христамян Веселина Александрова


