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„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х&Д Джендър 

перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“  
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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Конуш, община Хасково       Дата: 14.11.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Неконтролираното движение на стадо домашни прасета из селото 

Описание на проблема: Над десет години стадо домашни прасета се разхожда неконтролирано из селото, нанася 

вреди в селските дворове и градини. Правени са оплаквания до кмета и полицията, собственика им анаправени 

два акта, но проблемът не е разрешен. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: ГСС дискутира проблема. 

Павлина Делчева предложи да се говори със собственика. Марчо Латунов предложи да се събере подписка от 

населението в знак на протест. Минка Андонова предложи да се уведоми и кмета на селото.    

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

1. Да се покани за разговор собственика на прасетата; 

2. Да се събере подписка от населението на селото в знак на протест; 

3. Да се потърси съдействие от кмета на село Конуш. 

Ангажирани лица: Павлина Делчева и Марчо Латунов 

Предприети действия:  

1. Направн бе неуспешен опит за разговор със собственика на прасетата; 

2. Марчо Латунов и Иван Колчев ще говорят с кмета на община Хасково; 

3. В краен случай ще се обърнем към „Господари на ефира“. 

Постигнти резултати: Към датата на отчитане няма постигнат резултат. 

 

Дата: 23.11.2015 г.       Изготвил: Павлина Делчева 
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