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П Р О Т О К О Л 

№ 001/ 16.01.2020г. 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИС НА ГС “ОВЧА КУПЕЛ“ 

 

Днес, 16.01.2020г. от 18:00ч. в сградата на общинска администация 

р-н „Овча Купел“, находяща се на бул. "Цар Борис III" № 136 В се състоя 

първото заседание на  Изпълнителния съвет на гражданския съвет 

„Овча купел“ (наричан за краткост ИС на ГС).  

На заседанието присъстваха следните членове на ИС на ГС: 

Станислав Младенов; 

Камен Николов; 

Елена Велинова; 

Тодор Сотиров;  

Иван Шаранков; 

Ивайло Кръстев и 

Драгомир Гелев (заместник на Гергана Андонова от Горна баня). 

 

Заседанието протече при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1) Избор на председател на ИС на ГС; 

2) Избор на секретар на ИС на ГС; 

3) Определяне на дати на редовни събрания на ИС на ГС; 

4) Определяне на дати на редовни събрания на ГС; 

5) Обсъждане и определяне на дневен ред за първото заседание на 

ГС; 

6) Разни. 

 

Бяха взети следните решения: 
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По т.1) Спрямо чл.10 от Правилник за устройството и дейността на 

граждански съвет към  кмета на СО, район „Овча купел“ председател на 

ГС се избира от състава на ИС. В тази връзка Иван Шаранков предложи 

за председател Ивайло Кръстев, а той от своя страна предложи Иван 

Шаранков, който си направи самоотвод.Тодор Сотиров номинира Камен 

Николов. 

 Събранието единодушно реши да се гласува за кандидатурите с 

явно гласуване по вишегласие. Беше проведено гласуване със следните 

резултати: 

Ивайло Кръстев- 4 гласа; 

Камен Николов- 2 гласа. 

Избран за председател на Гражданския съвет се счита 

Ивайло Кръстев. 

Беше обсъден и процеса на работа на ИС като единодушно се реши 

при налагащо се отсъствие на председателят, той да може да посочва 

свой заместник (председателстващ събранието) за съответното 

заседание. 

 

По т.2) Спрямо чл.11 (1) от Правилник за устройството и дейността на 

граждански съвет към  кмета на СО, район „Овча купел“ , „кмета посочва 

измежду членовете на ИС Секретар.“ В тази връзка Ангел Стефанов 

предложи Станислав Младенов за секретар на Гражданския съвет. Няма 

други мнения или изказани съображения. 

Избран за секретар на Гражданския съвет се счита 

Станислав Младенов. 

По т.3) Бяха обсъдени различни варианти за дати на редовни 

регулярни събрания на ИС. Участниците в събранието решиха да 

провеждат заседания на всеки 2 /две/ седмици в чевъртък от 18:00 

часа считано от 16.01.2020г. Датата на следващото заседание на ИС е 

30.01.2020г. 

По т.4) Бяха обсъдени различни варианти за дати на редовни събрания 

на ГС. Членовете на ИС решиха ГС да провежда заседание на всеки 2 
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/два/ месеца в чевъртък от 19:00 часа. В дните когато заседава ГС, ИС 

ще заседава на същото място от 18:00ч.  

ИС насрочва за дата на следващо заседание на ГС- 13.02.2020г. 

от 19:00ч. Заседанието ще се проведе в сградата на СО,р-н „Овча 

купел“, с дневен ред спрямо т.5 от настоящия протокол. 

По т.5) След сериозна дискусия, членовете на ИС се обединиха,че 

първото заседание на ГС  трябва да бъде със структурно-оперативен 

характер. Поради това събранието взе решение заседанието на ГС да 

протече при следния дневен ред: 

1) Представяне на ИС и председателят му пред ГС; 

2) Допълване на състава на ГС с нови членове; 

3) Сформиране на работни комисии спрямо чл. 13. (1) от Правилник 

за устройството и дейността на граждански съвет към  кмета на 

СО, район „Овча купел“. 

 *Заб. В състава на комисиите могат да бъдат включвани и 

новоприети на същото заседание членове на ГС. 

 

По т.6) Бяха обсъдени технически и комуникационни въпроси. ИС взе 

решение да бъдат създадени общо 2бр. закрити facebook групи- една за 

нуждите на ИС и една за нуждите на ГС. Администратор на групите ще 

бъде Ангел Стефанов. ИС ангажира Камен Николов да създаде групите. 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателстващия закри 

заседанието. 

 

Председател на ГС     Секретар на ГС 

/..................................../     /..................................../ 


