
ПРОТОКОЛ   НА   ОС   №3   /   15.01.2020  
 

Днес   15.01.2020г.   в   сградата   на   кметството   се   проведе   събрание   на   Обществения   съвет   (ОС)  
на   с.   Мало   Бучино.  

 

На   събранието   присъстваха   лично:  

1. Членове   на   ОС:  
1.1. Деяна   Тупарова   (в.з.   Пладнище)  
1.2. Красимир   Станев   (в.з.   Пладнище)  
1.3. Ромен   Кишкин   (в.з.   Пладнище)  
1.4. Мариана   Спасова   (с.   Мало   Бучино)  
1.5. Светла   Петкова   (с.   Мало   Бучино)  
1.6. Елена   Велинова   (с.   Мало   Бучино)  
1.7. Владимир   Деянов   (с.   Мало   Бучино)  
1.8. Константин   Илиев   (в.з.   Манилов   дол)  
1.9. Даниела   Борисова   (в.з.   Манилов   дол)  

1.10. Николай   Наков   (в.з.   Симоница)  
1.11. Михаил   Тодоров   (в.з.   Симоница)  
1.12. Владислав   Велков   (в.з.   Симоница)  

 
2. Кмет   на   с.   Мало   Бучино:  

2.1. Ивета   Николова  
 

3. Гости:   
3.1. Атанас   Тасев,   жител   на   в.з.   Пладнище,   в   качеството   му   на   участник   в   проекта   за  

газификацията   на   с.   Мало   Бучино  
 
 

Дневен   ред:  

1. Избиране   на   председател   на   Обществения   съвет  
2. Определяне   функции   на   Обществения   съвет  
3. Газификация   на   с.   Мало   Бучино  
4. Текущ   контрол   върху   ангажиментите   поети   от   кмет   Николова  
5. Определяне   на   приоритетни   улици   за   текущ   ремонт  

 

По   предложение   на   Елена   Велинова   за   протоколчик   бе   избран   Владислав   Велков.  

 

По   т.   1   от   дневния   ред    се   направиха   следните   изказвания   и   предложения:  
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Елена   Велинова   предложи   Николай   Наков   за   председател   на   ОС,   Николай   Наков   отказа  
номинацията.  

Николай   Наков   предложи   Деяна   Тупарова   за   председател   на   ОС,   Деяна   Тупарова   прие  
номинацията.  

Мариана   Спасова   предложи   Елена   Велинова   за   председател   на   ОС,   Елена   Велинова   прие  
номинацията.  

Константин   Илиев   предложи   Владимир   Деянов   за   председател   на   ОС,   Владимир   Деянов   прие  
номинацията.  

За   Деяна   Тупарова   гласуваха:  

1. Красимир   Станев   
2. Ромен   Кишкин   
3. Деяна   Тупарова  
4. Даниела   Борисова   
5. Николай   Наков   
6. Михаил   Тодоров   
7. Владислав   Велков   

За   Елена   Велинова   гласуваха:  

1. Мариана   Спасова   
2. Светла   Петкова  
3. Елена   Велинова  
4. Владимир   Деянов   

За   Владимир   Деянов   гласуваха:  

1. Константин   Илиев  

В   резултат   на   направените   изказвания   и   предложения   с   мнозинство   от   7   гласа,   Обществения  
съвет   взе   следното   решение:  

За   Председател   на   Обществения   съвет   бе   избрана   Деяна   Тупарова  

 

По   т.   2   от   дневния   ред    се   направиха   следните   изказвания   и   предложения:  

Преди   събранието,   Елена   Велинова   предостави   на   всички   членове   документ  
“ Регламентиране   на   взаимодействието   на   Столична   община   с   Обществените   съвети   на  
територията   на   столицата   –   възможни   варианти   и   модели ”   изготвен   от   “ Фондация   за  
прозрачни   регламенти ”   по   проект   „ Проучване,   систематизиране   и   адаптиране   на  
съществуващи   практики   за   функциониране   на   обществени   съвети   в   България   и   изготвяне  
на   правила   за   взаимодействие   на   Столичния   общински   съвет    с   обществените   съвети   в  
София ”,   в   който   е   записано   следното:  

 

Като   структури   на   гражданското   общество,   обществените   съвети  
консултират   органите    на   местното   самоуправление   относно  
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потребностите   и   нагласите   на   местната   общност   и   правят  
предложения   за   решаване   на   съществуващи   проблеми   или   за  
подобряване   на   развитието   в   дадена   област   –    консултативни  
функции    (1).  

Те   могат   да   оказват   и   обществен   контрол   върху   изпълнението   на  
взетите   от   местната   власт   решения   и   своевременно   да   сигнализират  
за   констатирани   отклонения   и   нарушения   –    контролни   функции   (2) .  

Освен   това,   обществените   съвети   могат   да   бъдат   полезни   за  
съгласуване   на   интересите   и   позициите   по   важни   въпроси   и   за  
осигуряване   на   обществена   подкрепа   за   общинските   политики   и  
дейности   в   определени   области,   както   и   сами   да   инициират   и   да  
реализират   конкретни   инициативи   и   дейности   –    свързващи   /  
посреднически   (3)   и   изпълнителски   функции   (4) .  

Пълната   версия   на   документа   може   да   бъде   прочетена   тук:  
https://docs.google.com/document/d/1M4vIz1HZIa9YJVSPNrGrNAM5PMhPveCc47ZWopcmAY8/ed 
it?usp=sharing   

Посоченият   абзац   беше   изчетен   от   Деяна   Тупарова.  

Елена   Велинова   предложи   ОС   да   има    консултативни   функции .  

Владислав   Велков   предложи   ОС   да   има    консултативни,   контролни,   посреднически   и  
изпълнителски   функции .  

В   резултат   на   направените   изказвания   и   предложения,   Обществения   съвет   взе   следното  
решение:  

Обществения   съвет   ще   има   консултативни,   контролни,   посреднически   и   изпълнителски  
функции  

 

По   т.   3   от   дневния   ред    се   направиха   следните   изказвания   и   предложения:  

Роман   Кишкин,   като   избран   от   ОС   отговорник   за   проекта   за   газификация   даде   отчет   за  
случилото   се   до   момента:   

1. На   27.12.2019г.   е   проведена   среща   с   техническо   лице   от   Овергаз,   с   което   са   обсъдени  
възможностите   за   газификация   на   с.   Мало   Бучино.   На   срещата   от   страна   на   с.   Мало  
Бучино   са   присъствали   Ромен   Кишкин   и   Атанас   Тасев.  

2. До   15.02.2020г.   трябва   да   бъдат   събрани   всички   заявления   от   желаещите   да  
газифицират   своя   имот   и   предадени   на   Овергаз.   Заявления   могат   да   бъдат   предавани  
на   кмет   Николова,   на   някой   от   представителите   на   ОС   и   оставени   в   магазина   в   селото.  

3. Ще   се   търси   съвместен   проект   с   с.   Иваняне,   тъй   като   и   то   е   слабо   газифицирано.   Кмет  
Николова   е   провела   разговор   с   кмета   на   с.   Иваняне   на   14.01.2020г.   Очакваме  
продължение   по   темата   преди   края   на   м.   Януари,   за   което   кмет   Николова   ще   ни  
информира.  

4. Атанс   Тасев   е   информирал   инвеститора   в   парцелите   под   водоема   (около   100   къщи),   за  
възможнотта   за   газификация.   Инвеститорът   е   ще   проведе   лични   срещи   с   Овергаз.  
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В   резултат   на   направените   изказвания   и   предложения,   Обществения   съвет   взе   следното  
решение:  

Кмет   Николова   да   информира   жителите   на   с.   Мало   Бучино,   че   представителите   на   ОС  
ще   обикалят   със   заявления   за   попълване,   за   да   са   наясно   за   какво   става   въпрос.  

Членовете   на   ОС   да   разпространят   заявления   в   техните   райони   и   да   информират  
активно   жителите   за   предимствата   на   газификацията   до   15.02.2020г.  

Събраните   заявления   ще   бъдат   предадени   на   Овергаз   за   обобщение   

 

По   т.   4   от   дневния   ред    се   направиха   следните   изказвания   и   предложения:  

Деяна   Тупарова   задава   въпроси   към   кмет   Николова   за   случилото   се   до   момента:   

1. Какво   е   развитието   по   темата   за   подмяната   на   водопровода   на   в.з.   Манилов   дол   и   в.з.  
Пладнище?  

a. Кмет   Николова   е   изпратила   писмо,   чака   отговор  
b. Деяна   Тупарова   има   отговор   от   Софийска   вода,   че   ще   бъде   сформирана  

комисия,   която   да   изследва   проблемите   на   мрежата   в   срок   от   един   месец  
2. Какво   е   развитието   по   темата   за   реката  

a. Трябва   да   се   заснеме   реката   от   геодезист,   в   момента   се   изчаква   лошото   време  
да   премине.   Има   устно   обещание   от   г-н   Чичков,   че   ще   прати   геодезист   да  
заснеме   коритото   на   реката,   но   няма   поет   конкретен   срок,   в   който   ще   се   случи.  

3. Какво    е   развитието   по   темата   с   легналите   полицаи   и   винетките   и   шумът   от  
магистралата  

a. Кмет   Николова   ни   информира,   че   няма   отговор   за   винетките   и   легналите  
полицаи  

b. Не   е   проведено   измерване   на   шума,   тъй   като   времето   е   лошо  
4. Какъв   е   статусът   на   писмата   изпратени   от   началото   на   мандата   от   кмет   Николова   към  

институции   и   администрации?  
5. Какво   е   развитието   по   темата   с   улиците   на   в.з.   Манилов   дол,   които   са   в   ужасно  

състояние  
a. На   23.12.2019г.   е   проведена   среща   с   г-н   Чичков,   зам.кмет   на   община   Овча  

Купел,   на   място   във   в.з.   Манилов   дол.   На   срещата   от   страна   на   с.   Мало   Бучино  
са   присъствали   кмет   Николова   и   Даниела   Борисова.   Г-н   Чичков   е   поел   устен  
ангажимент,   че   улиците   ще   бъдат   оправени   в   рамките   на   годината   ако   няма  
пречки   от   страна   на   живущите   в   района,   а   ул.   Маргарита   ще   бъде   асфалтирана,  
което   ще   е   придружено   с   направата   на   отводняване   и   заходи   към   всички   преки.  

6. Какво   е   развитието   по   темата   с   кофите   за   боклук  
a. До   една   седмица   кмет   Николова   ще   осигури   връщане   на   кофите   при   мандрата.  
b. Кофа   за   боклук   на   ул.   Странджа   е   поискана   от   кмет   Николова,   но   не   е  

проверено   дали   е   осигурена.  
7. Какво   е   развитието   по   темата   с   гробищата  

a. За   момента   остават   без   промяна  

В   резултат   на   направените   изказвания   и   предложения,   Обществения   съвет   взе   следното  
решение:  
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За   проблемът   с   водата,   да   се   изчака   отговор   от   сформираната   комисия   от   Софийска  
вода   и   след   това   да   се   търси   съдействие   от   КЕВР   по   темата.   При   негативно   развитие  
на   ситуацията   ще   се   изложи   проблемът   пред   РЗИ.  

За   проблемът   с   реката,   кмет   Николова   да   изиска   писмен   отговор   от   г-н   Чичков,   в   който  
той   се   ангажира   с   конкретен   срок   за   изпращане   на   геодезист.   

За   липсата   на   отговор   от   АПИ,   кмет   Николова   ще   изпрати   повторно   писмо   до   14:00   часа  
на   16.02.2020  

Кмет   Николова   ще   подготви   списък   с   писмата,   които   е   подала   и   за   тези,   които   няма  
отговор   ще   изпрати   повторно   запитване   с   мотиви,   че   срокът   за   отговор   не   е   спазен   и  
моли   за   спешни   мерки.   Това   ще   бъде   направено   до   14:00   часа   на   16.02.2020г.  

За   измерването   на   шума   кмет   Николова   ще   организира   АПИ,   до   дойдат   да   измерят   шума  
в   кратки   срокове.   На   измерването   трябва   да   бъде   осигурен   технически   представител   от  
община   Овча   Купел,   за   което   е   поел   устен   ангажимент   от   зам.   кмета   на   общината.   При  
негативно   развитие   на   ситуацията   ще   се   изложи   проблемът   пред   РЗИ.  

За   улиците   на   в.з.   Манилов   дол   се   чака   съдействието   на   Овча   Купел,   като   кмет  
Николова   ще   се   грижи   темата   да   не   бъде   забравена   от   г-н   Чичков   и   устното   му  
обещание   да   бъде   спазено.  

Кмет   Николова   ще   провери   статуса   на   кофата   на   ул.   Странджа   и   ще   се   погрижи   за  
връщането   на   кофите   пр   имандрата   до   22.01.2020г.  

Гробищата   и   пътят   към   тях   остават   без   промяна   за   момента  

 

По   т.   5   от   дневния   ред    се   направиха   следните   изказвания   и   предложения:  

Владимир   Деянов   предложи   следните   улици   за   текущ   ремонт:  

1. ул.   Бански   път,   от   ул.   Люлин   до   ул.   Филип   Костов  
2. ул.   Филип   Костов,   цялата  
3. ул.   Демокрация,   от   ул.   Бор   до   ул.   Еделвайс  

Михаил   Тодоров   предложи   следните   улици   за   текущ   ремонт:  

4. ул.   Хаджи   Димитър,   цялата  

В   резултат   на   направените   изказвания   и   предложения,   Обществения   съвет   взе   следното  
решение:  

Кмет   Николова   ще   изпрати   писмо   за   текущ   ремонт   на   предложените   улици,   а   именно:  
ул.   Бански   път,   от   ул.   Люлин   до   ул.   Филип   Костов;   ул.   Филип   Костов,   цялата;   ул.  
Демокрация,   от   ул.   Бор   до   ул.   Еделвайс;   ул.   Хаджи   Димитър,   цялата.  

Елена   Велинова   ще   представи   списъка   с   определените   улици   на   събранието   на   ОС   на  
Овча   Купел,   което   ще   се   проведе   на   16.01.2020г.  

 

_________________________________  
Протокол   на   ОС   №3   /   15.01.2020  

5  



Следващата   среща   на   Обществения   съвет   бе   насрочена   за   09.02.2020г.   в   11:00   до   12:30   в  
сградата   на   кметството..  

  

Председателят   на   Обществения   съвет   закри   срещата   поради   изчерпване   на   дневния   ред.  

 

Председател:  

 

...........................................................................................................................................  

 

 

Протоколчик:  

 

...........................................................................................................................................  
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