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О Б Я В Л Е Н И Е 

за  

набиране на доброволци за преброяване на 

безстопанствените кучета на територията на град 

Горна Оряховица 
 

 

 В изпълнение на „Наредба № 4 от 1 февруари 2021г за прилагане на Национална 

програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на 

Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и 

отчетност“ и „Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на 

територията на община Горна Оряховица“, приета с Решение №432 от Протокол 

№21/25.03.2021г на Общински съвет Горна Оряховица и във връзка с писмо с вх. №2400-

623/20.10.2022 г. от ОДБХ - Велико Търново, Община Горна Оряховица набира лица, които да 

извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на града.  Преброяването 

ще се извърши в периода от 05 до 23 декември   2022 г. За преброяването е необходимо да се 

сформират екипи. 

Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба, преброяването се 

извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други 

юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната 

медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

 

Преброителите да отговарят на следните минимални изисквания - опит в 

областта на статистиката или на ветеринарната медицина. 

  

Необходимите документи са: 

 

- Заявление за участие в свободен текст; 

- Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в Наредба №4/1 февруари 

2021г; 

- Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина; 

- Копие на документ за самоличност. 

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 02.12.2022г. в Информационния 

център на Община Горна Оряховица /пл.Георги Измирлиев 5/. 


