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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: кв. „Ручока”, град Хасково, община Хасково     Дата: 15.09.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Проблемите на възрастните хора 

Описание на проблема: Наред с тежестта на годините и хроничните заболявания, страдаме от вечно безпаричие 

поради ниските пенсии, високата цена на тока, водата, лекарствата, такса смет. Има неща, които могат да се 

решат от Общината. На „Кенана” има улици и домове, в които постоянно живечт хора, но улиците не са 

именувани и номерирани. Необходима е пешеходна пътека срещу 1-ва лозарска спирка.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Възрастните хора търпят 

много неуредици и несгоди. Всички участници в групата взеха участие в разговора, а също так и в подписката 

срещу високата цена на водата. Подписката ще бъде връчена на кмета на Общината.  Участниците в ГСС също 

така искаме намаляване на такса смет и да се плаща за брой живущи в съответното жилище. Искаме именуване и 

номериране на улиците в квартал „Кенана”, за да може да си получаваме кореспонденцията.  Има нужда от 

пешеходна пътека на 1-ва лозарска спирка, тъй като движението е мнго интензивно и трудно се пресича улицата. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

1. Всички да вземат участие в подписката срещу високата цена на тока; 

2. Да се изготви писмо до кмета на Общината относно описаните по-горе неуредици. 

Ангажирани лица: Мария Благоева Попиванова 

Предприети действия: Изготвено и входирано писмо до кмета с входящ № 94- 00-610/ 16.09.2015г. На 

23.09.2015г. ще връчим на кмета подписка от всички пенсионери срещу високата цена на водата. 

Постигнти резултати:  

1. Изпратено писмо до кмета на Хасково 

2. Връчена подписка за намаляване цената на водата в Хасково. 

 

Дата: 01.10.2015 г. 

Изготвил: Бинка Калинова 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.hdgender.eu/

