
 

                                              О Б Я В Л Е Н И Е 

          Община „Тунджа“, област Ямбол във връзка с чл.3, ал.1 от Наредба № 4 

от 1 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, финансиране и 

отчетност, в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от същата, съобщава, че преброяването 

на безстопанствените кучета  ще се извърши по предварително изготвен график 

от следните лица: 

          - за селата: Безмер и Болярско от д-р Валентин Вичев, Павел Георгиев  - 

главен експерт в Дирекция „ТУС и Е“ и кмета/кметския наместник на съответното 

населено място; 

          - за селата: Ботево, Меден кладенец, Савино и Межда от д-р Кирил 

Костадинов, Ирина Русева - главен експерт в Дирекция „СПОС“ Ирина Русева -  

главен експерт в Дирекция „СПОС“ и кмета/кметския наместник на съответното 

населено място; 

           - за селата: Бояджик, Златари, Гълъбинци от д-р Станьо Габаров, Галя 

Недева - старши експерт в Дирекция „СПОС“ и кмета/кметския наместник на 

съответното населено място; 

           - за селата: Веселиново, Могила и Завой от д-р Мариян Кондов, Ирина 

Русева - главен експерт в Дирекция „СПОС“ и кмета/кметския наместник на 

съответното населено място; 

           - за селата: Генерал Инзово, Крумово, Видинци, Миладиновци от д-р 

Манол Карадаев, Павел Георгиев – главен експерт в Дирекция „ТУС и Е“ и 

кмета/кметския наместник на съответното населено място; 

           - за селата: Каравелово, Робово, Сламино, Кукорево, Козарево, Стара 

река от д-р Мария Христова, Ирина Русева – главен експерт в Дирекция „СПОС“ 

и кмета/кметския наместник на съответното населено място; 

           - за селата: Маломир, Дряново, Драма, Коневец от д-р Веселин Канев,  

Павел Георгиев - главен експерт в Дирекция „ТУС и Е“ и кмета/кметския 

наместник на съответното населено място; 

           - за селата: Окоп и Ханово от д-р Петър Чолаков, Галя Недева – старши 

експерт в Дирекция „СПОС“ и кмета/кметския наместник на съответното 

населено място; 

           - за селата: Победа, Челник, Симеоново, Асеново от д-р Димо Чолаков,  

Ирина Русева – главен експерт в Дирекция „СПОС“ и кмета/кметския наместник 

на съответното населено място; 

           - за селата: Скалица и Овчи кладенец от д-р Любослав Личков, Ирина 

Русева – главен експерт в Дирекция „СПОС“ и кмета/кметския наместник на 

съответното населено място; 

           - за селата: Тенево, Голям манастир и Генерал Тошево от д-р Румен 

Ройдев, Галя Недева - старши експерт в Дирекция „СПОС“ и кмета/кметския 

наместник на съответното населено място; 



           - за селата: Хаджидимитрово, Кабиле и Дражево от д-р Георги Георгиев,  

Ирина Русева – главен експерт в Дирекция „СПОС“; кмета на съответното 

населено място; 

           - за селата: Чарган и Търнава от д-р Кольо Колев, Галя Недева  - старши 

експерт в Дирекция „СПОС“ ,и кмета/кметския наместник на съответното 

населено място; 

           - за село Роза от д-р Петко Петков, Павел Георгиев - главен експерт в 

Дирекция „ТУС и Е“ и кмета на населено място.   

 - за селата: Безмер и Болярско от д-р Валентин Вичев и кмета/кметския 

наместник на съответното населено място; 

 - за селата: Ботево, Меден кладенец, Савино и Межда от д-р Кирил 

Костадинов и кмета/кметския наместник на съответното населено място; 

 - за селата: Бояджик, Златари, Гълъбинци от д-р Станьо Габаров и 

кмета/кметския наместник на съответното населено място; 

 - за селата: Веселиново, Могила и Завой от д-р Мариян Кондов и 

кмета/кметския наместник на съответното населено място; 

 - за селата: Генерал Инзово, Крумово, Видинци, Миладиновци от д-р 

Манол Крадаев и кмета/кметския наместник на съответното населено място; 

 - за селата: Каравелово, Робово, Сламино, Кукорево, Козарево, Стара 

река от д-р Мария Христова и кмета/кметския наместник на съответното 

населено място; 

- за селата: Маломир, Дряново, Драма, Коневец от д-р Веселин Канев и 

кмета/кметския наместник на съответното населено място; 

 - за селата: Окоп и Ханово от д-р Петър Чолаков и кмета/кметския 

наместник на съответното населено място; 

 - за селата: Победа, Челник, Симеоново, Асеново от д-р Димо Чолаков и 

кмета/кметския наместник на съответното населено място; 

 - за селата: Скалица и Овчи кладенец от д-р Любослав Личков и 

кмета/кметския наместник на съответното населено място; 

 - за селата: Тенево, Голям манастир и Генерал Тошево от д-р Румен 

Ройдев и кмета/кметския наместник на съответното населено място; 

 - за селата: Хаджидимитрово, Кабиле и Дражево от д-р Георги Георгиев и 

кмета на съответното населено място; 

 - за селата: Чарган и Търнава от д-р Кольо Колев и кмета/кметския 

наместник на съответното населено място; 

 - за село Роза от д-р Петко Петков и кмета на населено място.     

 

 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ       /п/ 

Кмет на Община „Тунджа” 


