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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Горски извор,  община  Димитровград    Дата: 02.10.2015 год. 

Дискутиран проблем/тема: МЕЖДУСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ 

Описание на проблема: Както във всяко село, и в Горски извор конфликтите между съседите са често 

срещани. Поводите обикновено са дребни неща от ежедневието, които се натрупват във времето и 

прерастват в сериозни конфликти. Участниците в групата искат да научат повече за правата и 

отговорностите в отношенията между съседите. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: По време на срещата 

бяха споделени следните проблеми и предложения: 

1. Ганка Тенчева – животните на съседа й безконтролно влизат в градината й, а съседа не реагира 

адекватно на забележките. 

2. Кирил Ангелов – торището на съседа е на самата граница на двата имота, на 10 метра от 

кладенеца на Кирил и замърсява водата; 

3. Добринка Костадинова – съседа й си изхвърля отпадъците от кокошките до нейния двор; 

4. Кирил Ангелов предложи отново да се създаде другарския съд. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се разговаря с 

кандидатите за кмет на селото и да включат проблема и възможните му решения в предизборната си 

кампания. След изборите да се разговаря подробно с новоизбрания кмет на селото. 

Ангажирани лица:  Кирил Ангелов и Донка Димитрова 

Предприети действия:  

Постигнти резултати:  

 

Дата: 10.10.2015 год. 

Изготвил: Донка Димитрова и Кирил Ангелов  


