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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Стамболийски, община Хасково      Дата: 08.02.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Повишаване на знанията на участниците в ГСС по юридически въпроси 

Описание на проблема: Какви са условията за покупко-продажба на имоти? Как можем да направим дарение? По 

какъв начин можем да направим завещание? Какво трябва да се направи за развалянето на завещание или 

дарение? Жителите на село Стамболийски споделят, че знаят много малко по изброените по-горе въпроси. Това 

стана причнина за провеждането на беседа по темата.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Обсъдихме в ГСС кои точно 

юридически въпроси ни интересуват най-много. Предложено бе да се спрем на покупко-продажбите, 

завещанията и даренията. Осъдихме възможността да поканим юрист на срещата ни, който да ни даде ясна и 

точна информация по набелязаните проблеми. Свързахме се с Петя Петкова – експерт към Фондация „Х&Д 

Джендър перспективи“, която обясни, че може да доведе на срещата Милена Славова – юрист с дългогодишна 

практика. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да проведем среща с юридическа 

тематика на 08.02.2016г., а за лектор да поканим юрист от фондация „БЦДИ – клон Хасково“ 

Ангажирани лица:  Павел Димитров,Петя Петкова, Милена Славова  

Предприети действия: На 08.02.2016г. се проведе информационна среща. Милена Славова запозна 

присъстващите с правата им, процедурите и необходимата документация при покупко-продажби, завещания и 

дарения. 

Постигнaти резултати: Участниците в срещата научиха много по юридическите въпроси, които ги вълнуват 

пряко. По време на срещата задаваха конкретни въпроси и представиха конкретни казуси на юристката, която 

отговори на всички въпроси и ги посъветва как е най-удачно да постъпят. Членовете останаха много доволни от 

безплатнака консултация с юрист, която им осигури срещата. Обещаха да споделят наученото с техни близки и 

познати, които се вълнуват от темата.  

Дата: 16.02.2016 г. 

Изготвил: Павел Нанев  
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