
П Р О Т О К О Л 

ОТ  СЪБРАНИЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА С,МАЛО БУЧИНО 

ПО ПОКАНА НА КМЕТ НИКОЛОВА,ЗДРАВКО ПЕТКОВ И НИКОЛАЙ МАНДОВ 

 

                                          Днес  24 ноември 2018  гр,София ,с,Мало Бучино, в кметството се 

проведе събрание относно изграждането на система за видеонаблюдение, при следния  

ДНЕВЕН  РЕД: 

1. Запознаване с офертата за изпълнение 

2. Информиране на съгражданите относно точките за монтиране на камерите 

3. Избор на членове на комисия отговаряща за видеонаблюдение, двама или трима човека 

и кмет Николова, като администратор на лични данни и общински служител 

4. Информиране и изчистване на юридически и организационни въпроси 

5. Доклад на кмет Николова  и Николай Мандов относно целесъобразността, законността и 

направените разходи по системата 

6. Процедурни въпроси относно видеонаблюдението 

На събранието присъстваха представители на селото съгласно приложен списък , който е 

неразделна част от настоящия протокол, 

1. Кмет Николова представи новия квартален полицейски инспектор Антоанета 

Любомирова 

По точка 1 от Дневния ред  

Кмет Николова, Здравко Петков  и Николай Мандов направиха разяснение по офертата 

за видеонаблюдение. 

По точка 2 и 5 от Дневния ред  

       Представен беше списък/неразделна част от протокола/  с разходи и приходи по          

видеонаблюдението. Доуточниха се местата за поставяне на камерите . 

По точка 4 от Дневния ред  

       Кмет Николова е направила допитване до юриста на Район Овча купел, Комисията за 

защита на личните данни и други по въпроса за видеонаблюдението 

       За администратори, лица имащи право    по   Закон за личните  данни,,,,,,, 

       Събраниео взе   решение пет човека да участват в администрирането на 

видеонаблюдението 

       Кмет Николова  

       Рада Ангелова 

       Антоанета Любенова 

       Пламен Петков 

       Светла 



 По точка 5 от Дневния ред   

       За техническа консултация, по организация за поддръжката и други организационни 

въпроси се предложи пет членна комисия  хора от селото, 

       Здравко Петков 

       Йордан Драганчев 

       Светослав Йорданов 

       Георги Боянов 

       Иван Младенов 

       Николай Мандов  определи срок до 08 декември 2018 първите 6 броя камери по 

видеонаблюдението да заработят. 

 

 

24.11.2018                                                             Протоколчик : Елена Велинова 

Кметство 

с.Мало Бучино  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


