ПРОТОКОЛ
№ 002/ 30.01.2020г.
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
второто заседание на Изпълнителния съвет на гражданския съвет „Овча
купел“ (наричана за краткост ИС на ГС).
На заседанието присъстваха следните членове на ИС на ГС:
Станислав Младенов;
Камен Николов;
Елена Велинова;
Мария Господинова (заместник на Тодор Сотиров);
Иван Шаранков;
Ивайло Кръстев ;
Драгомир Гелев (заместник на Гергана Андонова от Горна баня)
В заседанието участваха и:
Ангел Стефанов-кмет;
Златина Станкова-зам.кмет и
Георги Чичков- зам. кмет.
Заседанието протече при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1) Комуникационни въпроси;
2) Обсъждане на предмета на дейност на работните групи към ГС;
3) Допълване на дневния ред на предстоящото на 13.02.2020г.
заседание на ГС;
4) Обсъждане на провежданерто на предстоящото на 13.02.2020г.
заседание на заседание на ГС;
5) Обсъждане на нов подход за провеждане на инфраструктурни
обществени поръчки;
6) Обсъждане на Правилника за организацияа и дейността на
служителите в районната администрация- Овча Купел
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Бяха взети следните решения:
По т.1) Бяха обсъдени текущи комуникационни проблеми. Станислав
Младенов беше натоварен от ИС да се свърже със зам.кмета Г.Чичков за
установяване на контакт с фирмата администрираща сайта на
районната администрация. Станислав Младенов е ангажиран с
извършването на всички необходими действия за предоставяне на
материалите от заседанията на ГС, който подлежат на публикуване. На
сайта на районата администрация ще има секция „Граждански съвет“,
където ще бъдат публикувани материалите от заседанията на съвета.
В рамките на т.1 от дневния ред бяха подписани и всички
документи и протоколи, който са изготвени до момента.
По т.2) Спрямо Чл. 13. (1) от Правилника за устройството и дейността
на граждански съвет към кмета на СО, Район „Овча Купел“,
„Към Съвета могат да се създават постоянни и временно действащи
работни комисии, съставени от членове на Съвета и привлечени
експерти.” В тази връзка, ИС обсъди начина на функциониране на
работните групи (наричани за краткост-„РГ“), както и тематичните
области на функционирането им. След дискусия ИС единодушно прие, че
РГ ще са в помощ на общината и ще дават работещи решения на
районната администрация в контекста на съотвение тематични области,
като ясно формулират проблемите по който ще работят.
Първоначално са определени следните тематични области за
работа на РГ:






Етажна собственост;
Зелени системи и екология;
Култура, образование, социални дейности и спорт;
Транспор и транспортна инфраструктура;
Устройство на територията.
При необходимост и в процеса на работа РГ ще разширяват
тематичния си фокус, както и ще могат да се сформират нови
такива.

2

По т.3) Ангел Стефанов предложи дневния ред на заседението на ГС да
бъде допълнен с нова точка- Презентация на тема "Къде е Овча купел" в
бюджет 2020 на СО. ИС единодушно прие предложението .
По т.4) Бяха обсъдени различни варианти за оповестяване на
предстоящото заседание на ГС на 13.02.2020г. След оживена дискусия,
ИС се обедини около решението,че ГС ще се свика чрез покани по e-mail
до учредителите и чрез използване на публична покана посредством
всички възможни средства за масова информация и комуникация.
В рамките на т.4 беше променен и адреса на провеждане на
първото заседание на ГС. То ще се проведе на 13.02.2020г. от 19:00ч.
в залата на Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1922"
находящо се на адрес кв. "Овча купел", бул. "Цар Борис III" № 132
По т.5) Драгомир Гелев направи изложение по точката. Предожи Ангел
Стефанов да се консултира с юристите на района относно допусимостта
по ЗОП на Методология за оценка на инфраструктурни проекти, касаеща
и даваща най-голяма тежест на количествените показатели при
формиране на оценката. След дискисия с Г.Чичков беше установено, че
общинската адинистрация вече работи в тази посока.
По т.6) Ангел Стефанов представи основни акценти от настоящия
Правилник за организацията и дейността на служителите в районна
администрация - Овча Купел. Подчертано беше, че превилника не е
актуализиран. ИС обсъди правилника и предложи на кмета да започне
процедура по актуализацията му, като вече изготвения документ ще
бъде представен на ИС.
Поради изчерпване на дневния ред председателстващия закри
заседанието.

Председател на ГС

Секретар на ГС

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

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