ПРОТОКОЛ
№ 004/ 27.02.2020г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИС НА ГС “ОВЧА КУПЕЛ“

Днес, 27.02.2020г. от 18:00ч. ,
в сградата на общинска администация р-н „Овча Купел“, находяща се на бул. "Цар Борис
III" № 136 В се състоя четвъртото заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на гражданския
съвет „Овча купел“ (ИС НА ГС) .
Присъстваха следните членове на ИС на ГС:
Ивайло Кръстев
Тодор Сотиров
Владимир Каравелов
Иван Шаранков
Пламен Селнички
Елена Велинова
Мариана Спасова
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Работа на Столичен инспекторат в район Овча купел и Столична община. Как да
помогне ГС/ИС – публичен натиск, позиции, жалби, медии, срещи. /Тодор Сотиров/
2. Комуникиране на работата на ГС/ИС извън фейсбук/интернет – домоуправители?
/Тодор Сотиров/
3. Новите членове на ГС, комисии, приемане. Да се ангажират максимално
бързо.Евентуална промяна в правилника. /Тодор Сотиров/
4. Подадените завления за членство в Гражданския съвет, в комисии. Комисии,
сформиране, честота на заседание. Работата им и дриги в тази връзка. /Елена
Велинова/
5. Обсъждане протоколоте как да се качват в сайта на района.
6. Други
7.
РЕШЕНИЯ:
По т.1: ИС с писмо до Веска Георгиева/Столична община/с искане за отчетност по
модела на район Слатина. На база подобни примери да се поиска и възможност за
статистика/отчет районния инспекторат към районния кмет с цел по добра
комуникация и работа. Отговаря Тодор Сотиров
По т.2: ГС и ИС на сайта на района в раздел Граждански съвет по добре да се оформи
и представи на широката публика, с призиви да са по активни. Както и самите
членове на ИС и ГС трябва да работят в тази посока.
По т.3 и т.4: Координаторите, обявени на предишното заседание на ГС, ще сформират
комисии/групи спрямо подадените заявления. Хората попълнили заявления ще
участват в комисии. Решенията колко пъти да се провеждат събиранията на

комисиите е тяхно вътрешно решение, в зависимост от нуждата. Заявления за
членство и комисии се подават към председателя.
По т.5: Обсъди се протоколите да се качват на сайта на район Овча купел .На мейла
на ИС на ГС, граждани могат да изпращат конкретни запитания, завления и други
По т.6: Коментира се разширението на Околовръстен път и многото проблеми във
връзка с това.
Парк Кукуряк и в последствие голямото му обществено обсъждане.
Спирко навесите и да се мисли проблема с тяхното изпълнение.

Председател на ИС при ГС:.......................
/И.Кръстев/

Секретар на ИС при ГС:........................
/ По заместване Е.Велинова /

