
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ДСБ – СОФИЯ

ПРОТОКОЛ
 

oт заседанието на 11.04.2012 г.

        Присъстват всички районни председатели, 
Председателският съвет и Общинските съветници.
         Заседанието открива г-н Иван Иванов, Председател на 
ДСБ – София. Той предлага следния дневен ред : 
1.Обсъждане и приемане на Правилник за дейността на 
Председателството на ДСБ – София и на неговия състав 
2. Гласуване за процедура за избор на председател на групата 
на общинските съветници от ДСБ в СОС 
3. Декларация от името на Председателството относно 
напускането на общински съветници
4. Разни
Дневният ред се приема единодушно с 29 гласа “за”.
По т. 1:
Иван Иванов докладва проект за Правилник за дейността на 
Председателството на ДСБ – София и на неговия състав, 
изготвен от комисия в състав: Албена Палпурина, Лилия 
Христова, Илиана Славова, Любомир Арнаудов, Веселин 
Тодоров.
В последвалите разисквания се изказват Любомир Георгиев, 
Лиляна Майсторска, Пламен Русев, Николай Николов, Лилия 
Христова, Николай Толчев, Станимир Златков, Росица 
Арнаудова, Иван Костов.
Иван Иванов подлага на гласуване Правилника за дейността 
на ДСБ – София и неговия състав. Правилникът се приема 
единодушно с 29 гласа “за”.



По т.2 :
Иван Иванов предлага процедура за избор на председател в 
СОС . В разискванията вземат участие Любомир Георгиев, 
Величка Драганова, Росица Арнаудова.
Процедурните правила се приемат единодушно с 29 гласа 
“за”.
По т. 3 :
Иван Иванов предлага Председателството да приеме следната 
декларация: 
Председателството на ДСБ – София приема напускането на 
партията на двама от петимата избрани общински съветници 
на ДСБ, от листата на Синята коалиция, като заявка, че те се 
отказват от доверието, което им е гласувано, както в 
партийните органи, така и от гласоподавателите на СК. Ние не 
вярваме, че след направените заявки за несъгласие с нашата 
политика, те ще реализират и ще отстояват рещенията на ДСБ 
в общината. Оставането им в СОС като съветници, избрани с 
гласовете на СК, но изпълнявайки чужда програма е 
неуважение към избирателите и груба подмяна на техния вот. 
Оценяваме това поведение като лицемерно и безпринципно. 
Ето защо Председателството на ДСБ – София настоява 
Прошко Прошков и Христо Ангеличин да напуснат 
Общинския съвет. Това ще даде възможност на следващите 
кандидати в листата да защитят доверието на хилядите 
софиянци, гласували за програмата на СК за управление на 
столицата.
В разискванията по т.3 участие вземат Грети Стефанова, 
Любомир Арнаудов, Лилия Христова, Иван Костов, 
Константин Симеонов, Росица Рачева, Иван Иванов.
Иван Иванов, въз основа на направените предложения, 
прочита окончателния текст на декларацията :  
Председателството на ДСБ – София заявява, че напускането 
на партията на двама обшински съветници на ДСБ е отказа от 
доверието на хората, гласували за тях. Оставането им като 



съветници, избрани с гласовете на Синята колалиция е 
неуважение към избирателите и груба подмяна на техния вот.
Председтаелството на ДСБ – София настоява Прошко 
Прошков и Христо Ангеличин да напуснат Общинския съвет.
Гласуват 29 души. От тях 24 – ''за'' и 5 – ''въздържал се''. 
Декларацията се приема.
По т.4 :
Проведе се  дискусия с общинските съветници Атанас 
Атанасов, Петър Москов и Вили Лилков по проблема с 
бездомните кучета.
Следващото заседание на Председателския съвет ще бъде на 
25 април 2012 г. От 18 ч.

Приложения

Присъстват: 
Председател : Иван Иванов
Съвет : Росица Рачева, Албена Палпурина, Иван Куцидимов, Стоян 
Михалев
Триадица – Любомир Георгиев
Средец – Лиляна Майсторска
Лозенец – Лили Христова
Подуяне – Цецка Бачкова
Оборище – Агнеса Грозева
Илинден – Павлин Чергански
Витоша – Пламен Русев
Банкя – Славчо Ангелов
Сердика – Николай Толчев
Красно село – Грети Стефанова
Възраждане – Константин Симеонов
Слатина – Валентин Величков
Младост – Росица Арнаудова
Люлин – Станимир Златков
Кремиковци – Иветка Петрова
Овча Купел – Петър Караиванов
Връбница – Мара Попович
Студентска – Силвия Диманова
Изгрев – Любомир Арнаудов



Красна Поляна – Стоян Танев
Нови Искър – Мая Стоянова
Искър – Илиана Славова
Надежда – Цветанка Петкова
Панчарево – Веселин Тодоров

Гласуване по т.1 :
Триадица : да
Средец : да
Лозенец : да
Подуене : да 
Оборище : да
Илинден : да
Витоша : да
Банкя : да
Сердика : да
Красно село : да
Възраждане : да
Слатина : да
Младост : да
Люлин : да
Кремиковци : да
Овча купел : да
Връбница : да
Студентска : да
Изгрев : да
Красна поляна : да
Нови Искър : да
Искър : да
Надежда : да
Панчарево : да

Гласуване по т.2 :
Триадица : да
Средец : да
Лозенец : да
Подуене : да 
Оборище : да
Илинден : да
Витоша : да



Банкя : да
Сердика : да
Красно село : да
Възраждане : да
Слатина : да
Младост : да
Люлин : да
Кремиковци : да
Овча купел : да
Връбница : да
Студентска : да
Изгрев : да
Красна поляна : да
Нови Искър : да
Искър : да
Надежда : да
Панчарево : да

Гласуване по т.3 :
Триадица : да
Средец : да
Лозенец : въздържал се
Подуене : да
Оборище : да
Илинден : да
Витоша : да
Банкя : да
Сердика : да
Красно село : да
Възраждане : въздържал се
Слатина : Въздържал се
Младост : да
Люлин : да
Кремиковци : въздържал се
Овча купел : да
Връбница : да
Студентска : въздържал се
Изгрев : да
Красна поляна : да
Нови Искър : да



Искър : да
Надежда : да
Панчарево : да
Иван Иванов : да
Росица Рачева : да
Албена Палпурина : да
Стоян Михалев : да
Иван Куцидимов : да
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