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ПРОТОКОЛ 
 

от извършеното преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Мъглиж в 

периода м. Май – м. Юни 2022 г. 

 
Във връзка с писмо от ОДБХ Стара Загора, депозирано в Общинска администрация 

Мъглиж с вх.  № 24-58-3/15.03.2022 г., относно регулярното преброяване на безстопанствените 

кучета на територията на Община Мъглиж, комисия назначена със Заповед № РД-09-

112/10.05.2022 г., на Кмета на Община Мъглиж, извърши проверка на място в следния състав: 

 

1. За град Мъглиж: 

            Председател: 1. Цветана Иванова – ст. експерт „Еколог”; 

            Членове:         2. Виктория Христова – мл. експерт; 

               3. Христо Йоргов – ст. специалист „Земеделие и гори”; 

За останалите населени места на територията на Община Мъглиж, третият член  на 

комисията е съответния кмет или кметски наместник.   

 
Данните от извършеното преброяване са обобщени и систематизирани в Приложение  

№ 1, неразделна част от настоящия протокол.  

 

      Комисия: 
1. Цветана Иванова – ст. експерт „Еколог”  

2. Виктория Христова – мл. експерт  

3. Христо Йоргов – ст. специалист „Земеделие и гори”  

4. Димитър Димитров – кмет на с. Ягода 

5. Денислава Неделчева- кмет на с. Юлиево  

6. Генко Райчев – кмет на с. Зимница  

7. Методи Марков – кметски наместник на с. Шаново  

8. Петя Цонева – кмет на с. Тулово 

9. Тоньо Бенев – кмет на с. Дъбово 

10. Николай Карагьозов – кмет на с. Ветрен 

11. Христина Дянова – кметски наместник на с. Борущица 

12. Георги Иванов – кметски наместник на с. Радунци  

 

 

 

 

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ /п/ 

 Кмет на Община Мъглиж 

Подписът е заличен на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 

относно защитата на данните) 
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