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МУСА ПАЛЕВ 

 

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТЕВЕН СЪВЕТ  

 

П Р О Т О К О Л  

Благоевград, 30.09.2013 г. 

 

Днес, 30 септември 2013 г.  от 14:00 часа, в Конферентната зала на Областна 

администрация Благоевград, се проведе учредително заседание на Областния 

обществен  съвет при следния дневен ред: 

1. Представяне на инициативата за създаване на Обществен съвет   

2. Приемане на решение за учредяване на Обществен съвет към Областния 

управител на област Благоевград. 

3. Приемане на Правила за устройството и дейността на Обществения съвет.  

4. Избор на ръководство на съвета съобразно приетите правила. 

5. Разни. 

На заседанието присъстваха  г-н Муса Палев – Областен управител на област 

Благоевград, г-н Костадин Дурчов и г-н Димитър Капитанов – заместник областни 

управители на област Благоевград, г-жа Дияна Атанасова – главен секретар на ОА, г-

жа Маргарита Хаджиева и г-жа Елка Обецанова – представители на Областна 

администрация. 

В качеството си на учредители, представители на неправителствени 

организации, браншови организации, синдикати, представители на граждански 

сдружения,  образователни институции и медии  на територията на областта 

присъстваха: 

арх. Костадин Сандев – член на УС на ИКОМОС 

Марияна Ненкова -  изпълнителен директор на „СПЕЕ – БГ“ – Бл-д 

д-р Съби Хаджиев – председател на УС на РК на БЛС 
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Мария Станкова – председател на Съвета по туризъм – Благоевград 

Атанас Китанов – председател на сдружение „Туризъм, екология и младежки 

инициативи“ 

Иван Джабиров – член на УС на РД „Еко Югозапад“ 

Симана Марковска – председател на „Пирински туристически форум“ 

Здравка Чимева – председател на УС на движение „Ние жените“ 

Мирела Кючукова – Православен център към Неврокопска епархия 

Надка Войнова – НПО „Надежда за четириногите“ 

Людмила Манова Спасова – председател гражданско сдружение „Сила“ 

Александър Мановски – Обществен съвет – Благоевград 

Димитър Татарски – Общност „Каузи и Начинания“ 

Първолета Евтимова - Сдружение“Благоденствие и бъдеще за Благоевград“ 

Станислава Христова – репортер вестник „Вяра“ 

Десислава Велкова – репортер ТВ ОКО 

Антоанета Гулева – репортер Радио Благоевград 

Ерол Емилов - репортер Струмалайв 

Ваня Симеонова – репортер в-к „Струма“ 

Иван Хамбарджийски – информационна агенция „Пиринско“- управител 

Цонка Китанова – Движение „Ние жените“ 

 

По точка първа от дневния ред: 

Областният управител на област Благоевград, г-н Палев, откри заседанието, 

като поздрави присъстващите и припомни, че на 24 юли е отправил публична 

покана за  учредяване на Обществен консултативен съвет, чиято цел да бъде 

постигане на прозрачност и достъпност до информацията за работата на държавната 

администрация, подобряване на гражданския диалог при обсъждане на въпроси със 

значим обществен интерес. Инициативата е в изпълнение на Управленската 

програма на правителството, като четиринадесет неправителствени организации, 

браншови организации, синдикати, представители на граждански сдружения и 

образователни институции на територията на областта са подали писмено 

заявления за участие в Обществения съвет. Но тъй като Съвета ще бъде отворен за 

членство, г-н Палев изрази надежда да се увеличи броя на активните граждански 
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организации в него. Той подчерта, че обществените съвети са ключови партньори на 

регионалните и местни власти в развитието на регионите, с цел максимално 

увеличаване на ползите за местните хора и техните общности. По този начин ще се 

даде възможност за представяне на мнението на общността пред местните власти и 

други държавни организации.   

По точка втора от дневния ред: 

 След кратка дискусия и изразяване на мнение и препоръка за по-активно 

участие на граждански организации от други общини от областта, присъстващите 

взеха с пълно единодушие следното: 

Решение № 1: 

Учредява се Обществен съвет към Областния управител на област Благоевград 

 

 По точка трета от дневния ред: 

 Думата бе дадена на г-жа Маргарита Хаджиева – главен експерт в дирекция 

„АКРРДС“ на Областна администрация Благоевград. Тя представи на присъстващите 

разработен Проект на Правила за устройството и дейността на Обществения съвет и 

поясни, че тези Правила могат да бъдат променяни.   

 С така предложените правила, Съветът е консултативен орган към Областния 

управител на област Благоевград за сътрудничество при вземане на решения, 

формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от Областния 

управител на област Благоевград за развитие и провеждане на публичните 

политики.  Областите за изразяване на становища са общо 9 :  

1. Общото благоустрояване и териториално развитие на област 

Благоевград; 

2. Инвестиционна политика; 

3. Образование и младежки дейности; 

4. Развитие на културата; 

5. Социални дейности; 

6. Здравеопазване; 

7. Опазване и грижа за околната среда и екологията в област Благоевград 

8. Развитие на туризма 

9. Важни въпроси от обществена значимост 

 Учредителите приеха решенията на новосъздадения съвет да се вземат с 

консенсус, а приемането на нови членове да става след подадено писмено 

заявление и гласуване от членовете. Съставът на Обществения съвет включва 

председател, заместник – председател, секретар и членове - представители на 

неправителствени организации, професионални сдружения и обединения и 
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граждани, медии. Председателят на Съвета е областния управител на област 

Благоевград, Заместник председател – изборна длъжност,  която се избира за срок 

от една година и Секретар – също изборна длъжност. За осъществяване на своята 

дейност Съветът провежда заседания, които са редовни и извънредни. Редовните 

заседания се провеждат два пъти годишно. Извънредно заседание на Обществения 

съвет може да бъде свикано от председателя по негова инициатива или с внесени 

писмени предложения от неговите членове.  

 С така направените предложения и допълнения към Проекта учредителите 

приеха:   

Решение № 2: 

 Приемат Правила за устройството и дейността на Обществен съвет към 

Областния управител на област Благоевград. 

  

 По точка четвърта от дневния ред: 

 Областният управител г-н Палев предложи за Секретар на Съвета да бъде 

избрана г-жа Маргарита Хаджиева, главен експерт в Областна администрация 

Благоевград, с оглед на организационните задачи, които ще изпълнява. Той даде 

думата за други предложения, но такива не постъпиха и г-жа Хаджиева бе избрана 

единодушно. След кратко обсъждане за заместник – председател постъпиха две 

предложения – арх. Костадин Сандев и г-н Александър Мановски. Г-н Мановски 

благодари за гласуваното доверие, но си направи самоотвод в полза на арх. Сандев. 

Така учредителите приеха: 

Решение № 3: 

 Избират съгласно утвърдените Правила за устройство и дейността на 

Обществения съвет към Областния управител на област Благоевград за: Заместник 

– председател: арх. Костадин Сандев; за Секретар: г-жа Маргарита Хаджиева 

  

 Учредителите предложиха, за да бъде осъществявана ефективна и бърза 

връзка на членовете на Обществения съвет и гражданите с областната 

администрация, да бъде създадена електронна поща на Съвета, а също секция в 

сайта на ОА, където ще се публикува актуална и важна информация. Датата и 

проекта за дневен ред на всяко заседание ще бъдат обявявани в интернет 

страницата на Областната администрация Благоевград, една седмица преди 

провеждането му. 

  


