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ПЪРВО УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА                                                                         

11 юли 2013г., 10:00 ч. 

Областна администрация, Стара Загора 

  

ПРЕДМЕТ: Учредително  заседание за сформиране на ОБЩЕСТВЕН 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА                                                                          

Участници: 1. Живка Аладжова –Областен управител на област Стара Загора 

2. Мария Славова – МЦР « Взаимопомощ», гр. Казанлък 

3. Цветанка Пискова – СРС на КТ „Подкрепа”, гр. Казанлък 

4. Христина Петрова – НПО ОС”Балкан”, гр. Павел баня 

5. Калоян Дамянов – НАРУ 

6. Иванка Данаилова – РС на КНСБ,гр. Стара Загора 

7. Михаил Михайлов - СРС на КТ „Подкрепа”, гр. Стара Загора 

8. Радка Дончева – Гр. Сдружение „Алтернатива 55” 

9. Ваня Георгиева - Българска асоциация на професионалистите по 

здравни грижи за регион Стара Загора 

10. Ивайло Клисуров – „Зелени балкани” 

11. Иван Михалев – СХР – Стара Загора 

12. Станислава Канева – Съюз за взаимопомощ и инициатива 

13. Симеон Ялъмов – Асоциация за правна защита на фирмите 

14. Стефан Ивов – Сдружение „Рома дестини” 

15. Стефан Пенев - Съюз на офицерите и сержантите от запаса и 

резерва 

16. Стоян Зайков – ПП „Лидер” 

17. Александър Крачолов – Фондация „Лозенец” 

18. д-р Ели Илчева - Международен институт за високи технологии 

19. Красимира Соколова – ТПП  Стара Загора 

20. Мирчо Христов – КМС към МФПМВ 

Евгени Косев - КМС към МФПМВ 

21. Павлина Господинова – АРИР, гр. Стара Загора 

22. Добрина Иванова – „Траяна транс”ЕООД 
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23. Боряна Каниду - Сдружение за съвременно изкуство и култура-

«Различният поглед». 

24. Пенка Михайлова –  СНЦ „Призма” 

25. Даниела Димова – Обществен дарителски фонд – Ст. Загора 

26. Тони Куцаров – Гр. обединение „Екоцентър – Ст. Загора” 

27. Мартин Бойчев – СНЦ „Клуб на работодателя” 

28. Петко Желев – Клуб „Отворено общество” 

29. Валентин Вълков – Граждански клуб „Липа” 

30. Иван Ленков – Стопанска камара Стара Загора 

31. Христо Загорчев – независим експерт 

32. д-р Дуньо Дунев – Асоциация за защита на пациента 

Мария Иванова – Асоциация за защита на пациентите 

33. Димо Димов – Сдружение „Самаряни” 

34. Костадинка Василева – СХР Казанлък 

35. Йордан Йорданов – „Истината за Стара Загора” 

36. Диана Влашка – Независим експерт 

37. инж. Петко Петков – Национален съюз на миньори и енергетици 

38. Ангел Гюзлев – СНЦ „Клуб по тенис на маса Торнадо” 

39. Андрей Иванов – Клуб „Единна Стара Загора” 

40. Ганчо Илиев – СНЦ „Свят без граници” 

Представители на Областна администрация Стара Загора 

Живка Аладжова – областен управител и екип: 

1. Юлка Димитрова – директор дирекция АКРРДС 

2. Ваня Панова – ст. експерт АКДС 

3. Маргарита Коева – експерт ВО 

4. Радка Михайлова – гл. експерт РРТУ 

5. Cтaнимиp Мoнeв - мл.експерт "Информационно обслужване и 

технологии" 

6. Венета Хаджийска - мл- мл.експерт РРУП 
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ВЪВЕДЕНИЕ: 

     Първото заседание за учредяване на Обществен консултативен съвет към областния 

управител се проведе в конферентна зала на Областна администрация гр.Стара Загора. 

Присъстваха поканени представители на сдружения с нестопанска цел, професионални 

сдружения и обединения, физически лица, екип от Областна администрация, журналисти. 

На вниманието на присъстващите предварително бе предложен следния Дневен ред: 

1. Представяне на инициативата за създаване на Обществен консултативен съвет към 

Областния управител от Живка Аладжова - Областен управител на област Стара Загора.  

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

управител на област Стара  Загора. 

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

4. Избор на ръководство на Съвета съобразно приетите правила. Избор на Секретар на 

Съвета. 

5.   Разни. 

Т.1 от дневен ред : Представяне на инициативата за създаване на Обществен 

консултативен съвет към Областния управител от Живка Аладжова - Областен 

управител на област Стара Загора.  

     Г-жа Аладжова приветства присъстващите с „Добре дошли” и благодари на  отзовалите 

се  на поканата за учредяване на Обществен консултативен съвет  към Областния 

управител.Г-жа Аладжова обяви мотивите  за създаване на този формат  -  адекватност с 

политиката на Правителството - гражданите да  формират  становища по проблеми, да 

участват в процеса на  вземането на решения и да проследяват изпълнението им.  Тя 

продължи,че този подход е в основата за развитието на демократичните процеси в страната 

и е от изключителна важност за развитието на  нашия регион. «Областният управител и 

неговата администрация провежда изцяло политиката на правителството. Нашата задача 

днес е да определим правилата, по които ще обсъждаме въпросите, които ни вълнуват, за да 

може аз като, представител на държавата да мога  да отстоявам съвместните ни позиции 

пред правителството и да търсим заедно резултат. Нямам намерение да провеждам 

формално заседанията на Обществения съвет, за да отчитаме взаимно дейност. Хората искат 

действие от нас, насочени към подобряване жизнения стандарт, към повече демократичност, 

по-малко бюрокрация и реални стъпки към по-добър живот», каза в обръщението си г-жа 

Аладжова. Тя подчерта основната, ключовата роля на диалога като база за едно  управление, 

прелагащо адекватно формулата  на  взаимодействие между гражданите и властта. Г-жа 

Аладжова изрази убеденост, че инициативата за създаване на Съвета ще намери реализация, 

благодарение на  усърдието, активността, отговорността  и споделянето на позиции на тук 
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присъстващите.» Именно Общественият съвет ще даде възможност за участието на широк 

кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот на 

областта, ще служи като ефективна форма на диалог между администрацията и 

гражданските структури и ще се постигне очакваната откритост и прозрачност». 

 «Учредителната среща днес събира едновременно нашата чувствителност към 

обществените проблеми, чуваемостта на двете страни и активността ни на граждани в името 

на нашето настояще и бъдеще. Още повече, че нашата инициатива се реализира в 

Европейската година на гражданството» С тези думи  г-жа Аладжова направи кратък анонс 

на  инициативата за създаването на Съвета и откри учредителното заседание.  

     В началото, г-жа Аладжова помоли присъстващите да се представят накратко. В рамките 

на минута, всеки представи себе си и/или организацията, която представлява, пожела успех 

на форума и изрази увереност, че ще работи за успешната му дейност.Г-жа Аладжова 

благодари на всички за представянето и предложи да се премине към т. 2 от дневния ред - 

Приемане на решение за учредяване на Обществен консултативен съвет към Областния 

управител на област Стара  Загора. 

Т.2 от дневен ред : Приемане на решение за учредяване на Обществен консултативен 

съвет към Областния управител на област Стара  Загора. 

 

     С оглед на по-добра, делова и  конструктивност в работата , г-жа Аладжова предложи да 

се избере протоколист на заседанието  - г-жа Венета Хаджийска. Г-жа Аладжова попита има 

ли други предложения за протоколист. След като не бе регистрирано друго предложение, 

Областният управител помоли присъстващите да гласуват кандидатурата на Венета 

Хаджийска за протоколист на заседанието. Присъстващите гласуваха единодушно „за”. Г-жа 

Аладжова покани протоколиста да заеме мястото си и предложи да се гласува учредяването 

на Обществен консултативен съвет към Областния управител. Гласуването премина със 

следните резултати: „за” -32, „въздържал се” -2, „против” -0. Г-жа Аладжова обяви 

създаване на Обществен консултативен съвет към Областния управител. Тя благодари 

на учредителите и сподели, че идеята за създаване на този съвет й е скъпа, поради факта, че 

чуваемостта между управляващи и общество ще се постави на качествено ново и по-високо 

ниво и изрази ясното си намерение да липсва формализъм в заседанията, да присъства 

конструктивност и съдържателност. 

     Г-жа Аладжова предложи да се премине към т. 3 от дневния ред - Приемане на Правила 

за устройството и дейността на Обществения консултативен съвет. 
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Т.3 от дневен ред : Приемане на Правила за устройството и дейността на Обществения 

консултативен съвет. 

     По т.3 от дневния ред г-жа Аладжова даде думата на Ваня Панова.Тя обясни, че на 

вниманието на всички бе предоставен проект на  Правила за устройството и дейността на 

Обществения консултативен съвет и допълни, че правилата са разработени с цел 

регламентиране  дейността на Съвета. Прикани присъстващите учредители да направят 

своите коментари, предложения и допълнения, които да се обсъдят и гласуват, а самите 

вносители на корекции и предложения да се представят за протокола. Г-жа Аладжова 

предложи: 1/ Да бъде допълнено в чл. 4, ал.1, а именно „ Съставът на Обществен 

консултативен съвет включва председател и 2- ма заместник председатели”.Тя се 

аргументира с това, че същинската цел на Съвета е да решава широк спектър от 

проблематика и следователно е предположима необходимостта от зам. председатели и 2/   

Към чл.6 да се добави т.4 – позиция на граждани, изразяващи мнение по обществено 

значими въпроси.  

     Последва дебатиране от страна на учредителите.  Основните забележки от страна на  

правна, конструктивна и лексикална гледна точка бяха изразени в следния порядък: г-жа 

Даниела Димитрова  попита каква е разликата в чл.6, между т.3 и т.4. Тя коментира , че 

физическите лица не могат да имат заместник. Ваня Панова се аргументира, че е визирала 

големи групи от граждани, нечленуващи в организация, но имащи общи интереси. Тони 

Куцаров предложи да се премахне  т.3 от чл.6 с аргумента, че всички заседания на Съвета са 

публични, медиите ще ги отразяват коректно, повечето асоциации са представени, а всеки 

гражданин така или иначе ще има възможност да дава предложения. Бяха коментирани чл.7 

и чл.16.Г-н Симеон Димитров предложи от чл.16 да отпадне текста „номиниран негов 

заместник”, а към чл. 7 да се добави текст” да се наложи вето на еднолично решение на ОУ 

за промяна в състава на съвета”. Г-жа Красимира Соколова попита каква е връзката между 

ОУ и Съвета и има ли доза формализъм в това, че председателството в известен смисъл е 

предрешено. Г-жа Юлка Димитрова отговори, че в правомощията на ОУ е да създава 

подобни съвети.ОА няма да бъде просто домакин на тези форуми, а пряк участник и 

съидейник. ОУ ще трасира мненията на широк кръг от хора до съответните институции в 

държавата. Съвета сега се конструира и идеята му е да работи на дела, а не формално. Г-жа 

Аладжова допълни, че желанието й  е да бъде отворена към хората, но конструирането на 

Съвета трябва  да е в синхрон със законовите норми. Идеята е, че всеки може да предложи 

председател и това не е предрешено, както предположи г-жа Соколова, изхождайки от 

контекста на написаните Правила. Правото на избор и гласуване е дадено на всички 

учредители. Всеки акт се утвърждава от Областния управител,  защото Съветът е под негова 
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егида. 

     Г-н Стоян Тодоров предложи както да се премахне думата „консултативен” и да остане 

Обществен съвет, така и да няма Правила и устройство. Г-н Ленков обърна внимание на 

стилистична неточност в чл.17, т.1 – че, „поканените” е редно да отпадне.Д-р Дунев 

предложи да се сформират различни експертни комисии, с цел облекчаване работата на 

Съвета - напр. „технократска комисия”. Д-р Влашка предложи от чл. 6 да отпаднат т.3 и т.4 

и да се добави „независими експерти”. Г-н Петко Желев предложи да отпадне думата 

консенсус от чл.2, ал.1. Мартин Боев припомни, че съвета е неформален, той е 

представителство на хора непредставени в парламента. Инициативата е демократична, 

решенията не са задължителни и не е редно да се приеме „правилник за говорене”. В този 

ред на мисли той изказа мнение, че би било по-добре първо да се уточнят правилата, после 

да се пише устав. Калоян Дамянов предложи да се гласува работен вариант на Правилника, 

да се направят от всеки предложения и тогава да се работи по-конструктивно, а г-н 

Валентин Вълков добави, че ако е нужно, ще се излъчи работна група за разработване на нов 

правилник, ако членовете на Съвета са  съгласни. Г-жа Аладжова припомни, че идеята за 

създаването на този Съвет не е в разрез с одобряването на правилник на 100%. 

Демократичното начало и отворената врата към хората са водещото, каза тя и  повтори 

идеята – да има чуваемост между държавата и хората. Помоли за конструктивност и 

последователност при обсъждането на Правилата. Д-р Влашка предложи да се върне 

обсъждането в начална фаза, като се започне от общи положения и  се гласува 

последователно член по член, като присъстват и направените допълнения и корекции. 

Учредителите се обединиха около идеята. Г-жа Аладжова даде отново думата на г-жа 

Панова за стартиране на процедурата по четене, допълване, промяна и гласуване на 

Правилата за устройството и дейността на Обществения консултативен съвет.  

Раздел I -  Общи положения 

     По чл.1 се направи предложение думато “консултативен” да отпадне. Предложението не 

бе прието. За приемане на член Чл.1 без изменение, гласуваха от 32 учредители “за” и 2 

“против”.  Чл. 2, т.1 и 2 се гласува без възражения. 

Раздел II - Функции и задачи 

     Към чл. 3, ал.4 бе направено предложение да отпадне думата “консенсус”. С така 

направената корекция,  думата „консенсус” отпадна. Член 3 бе гласуван и приет с 2-ма 

„въздържал се” и 32-ма “за”. 

Раздел III - Състав и членство 

     Чл.4 се променя, както следва: Съставът на Обществен консултативен съвет включва 

председател и двама заместник - председатели. Така допълнен, чл.4 се прие с 3-ма 
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«въздържал се», 4-ма «против» и  27 «за.». 

     По Чл. 5 учредителите решиха да обединят ал.2 и ал.3 и го приеха с един «въздържал 

се». 

     Към чл.6,  ал.3 да се измени така: представители  на неформални граждански групи 

или/и отделни граждани и текста бе приет с  1 «въздържал се», 2-ма «против» и 31 – «за». 

В чл. 7 бяха обединени в една алинея ал.1 и ал.2. Прие се с мнозинство -29 «за», трима 

«въздържал се» и двама «против».Чл. 8 бе приет единодушно, без допълнения. 

Раздел  IV - Организация на работата на Обществения консултативен съвет. 

     Учредителите решиха от чл.9 да отпадне т.2, като с изключение на двама , гласували с 

«въздържал се», текста бе приет. Без допълнения и изменения бяха приети чл.10 и чл.11. В 

чл. 12 бе променена в ал.1 -  Заседанията се провеждат по предварително изготвен  дневен 

ред, който се предоставя на членовете на Обществения съвет не по-късно от 2 дни преди 

заседанието, ако същото е редовно, а в ал.2 бе допълнено: При извънредни заседания 

проект на дневния ред се изпраща на членовете на Обществения съвет не по-късно от 3 

работни дни преди датата на провеждане на заседанието. В същия срок при редовни 

заседания председателят и всеки член на Съвета може да направи предложение за 

включване за разглеждане на въпроси в дневния ред. Чл.12 бе приет единодушно. 

     Чл.13 бе приет единодушно, след следната гласувана промяна в т.3: Обобщава 

предложените за обсъждане от членовете на Съвета теми и въпроси и ги предлага за 

включване в дневния ред на сесиите, не по-късно от 2 дни преди насрочената дата за 

провеждане на сесията. 

     Към чл.14 т. 3 бе добавено: Уведомява по електронен път членовете на Съвета за датата, 

мястото и дневния ред на заседанията, изпраща материалите по дневния ред не по-късно от 

2 дни преди датата на сесията на Съвета и изпраща протокола от предходното заседание и 

бе приет единодушно. 

     Чл. 15 се прие с един гласувал «против» и 33-ма «за». От чл. 16 отпада думата 

«поканените» и се добавя най-малко 50+1 от членовете на Съвета. Прие се единодушно, с 

34 гласа «за». 

     Към чл. 17 се добавя: Заседанията на Обществения съвет се провеждат в сградата на 

Областна администрация  Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108 

или на друго, предварително определено място. 

      Към чл. 18 се добавя: Позициите и препоръките на Съвета се включват в протокол, който 

се изготвя от техническия секретар и се съгласува с  Председателя, заместник -  

председателите на Съвета. Към него се прилагат и писмени становища, когато има такива. 

Следващия член отпада поради повторяемост. Чл.17 и чл.18 се приеха с 34 гласа «за». 
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Номерацията на следващите членове продължава в следния порядък: Вместо изписан чл.21 

да се чете чл.19. 

     В чл.19 Съветът приема позиции или препоръки до Областния управител с консенсус, 

думата консенсус отпада и се заменя с мнозинство 50+1 от членовете на Съвета. 

     В чл. 20, ал.1 се редактира по следния начин: За всяко заседание на Съвета се съставя 

протокол с присъствен лист, подписан от присъстващите, който се подписва и от  

Председателя, заместник -  председателите  и протоколист. Алинея 2 от чл. 20 отпада. 

      Към чл. 21 се направи следната редакция: На официалната страница на Областна 

администрация Стара Загора се публикуват: 

1. Протокол от проведено заседание 

2. Постъпилите предложения от членовете на Съвета; 

3. Становища и препоръки;   

4. Мотивите на Областния управител, в случай на неприемане на становищата и 

препоръките; 

5. Други документи и материали за дейността на Съвета, освен при наличие на 

защитена със закон информация. 

     Чл.22 се променя, както следва: След всяко заседание на Съвета се публикува 

прессъобщение до средствата за масово осведомяване.  

     Добавя се нов чл.23: Правилата за устройството и дейността на Съвета могат да се 

изменят и допълват с мнозинство 50+1 от членовете на Съвета. 

     Присъстваха предложения за включване на клаузи, регламентиращи изключване на 

членове и създаване на Етичен кодекс, но те бяха отхвърлени от болшинството от 

учредителите. Чл. 19, 21,22 е 23 се приеха единодушно с 34 гласа „за”, а чл. 21 се прие с 

гласували 33-ма  „ за” и един „въздържал се”. 

     С така направените допълнения и изменения Правилата за устройството и дейността на 

Обществен консултативен съвет към Областния управител бе приет.  

Т.ч Избор на ръководство на съвета съобразно приетите правила. Избор на Секретар 

на Съвета. 

     По т.4 от дневния ред г-жа Аладжова даде думата на Юлка Димитрова. Г-жа Димитрова 

прикани учредителите да направят своите номинации за двама зам. председатели на Съвета. 

Основните дебати бяха около мнението да има или не мандатност на председателството – 

напр. 6 месеца, да бъде ли то на ротационен принцип, да бъде ли единият заместник от 

Областна администрация. Бе подложено на гласуване предложение за мандатност на зам. 

председателите – 1 година.Предложението бе прието с 3-ма въздържали се и 31 – 

за.Номинациите за зам. председатели бяха следните: Г-н Крачолов предложи г-н Заеков, 
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който си направи самоотвод и предложи г-н Валентин Вълков. Г-жа Красимира Соколова 

предложи да се номинира и представител от младежките организации. Други номинирани 

бяха г-н Мирчо Христов, г-н Петко Желев и г-н Иван Михалев. Преди да се премине към 

гласуване, г-жа Аладжова предложи процедурно, от името на една организация да гласува 

само по един представител и всеки учредител да гласува за две номинации. Предложението 

бе прието единодушно, с 34 гласа “за”. 

     Резултати от гласуването на  номинираните за заместник -  председатели: 

1. Валентин Вълков – 28 гласа “ за” 

2. Мирчо Христов – 22 гласа “ за” 

3. Иван Михалев – 15 гласа “ за” 

4. Петко Желев – 10 гласа “ за” 

     За заместник -  председатели бяха избрани г-н Вълков и г-н Христов. Г-жа Аладжова 

честити на избраните и премина към  избор за секретар на Съвета. Нейното предложение бе 

това да бъде г-жа Ваня Панова, юрист по образование и участник в подготовката при 

създаване на Съвета от самото начало. Предложението бе прието единодушно и г-жа Ваня 

Панова бе избрана за секретар на Съвета, с право на съвещателен глас. 

Т.5 Разни 

     Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Аладжова закри първото Учредително заседание 

на Обществения консултативен съвет към Областния управител. Тя благодари за 

отзивчивостта и работата на учредителите и в заключение  каза: «Нашите срещи няма да са 

формални. Аз съм отворена за диалог. Смятам, че е нормално понякога разговорите ни да са 

бурни, защото живеем в едно демократично общество. Нека съвместната ни работа да бъде 

изпълнена със съдържание. В мое лице, като човек и като представител на позицията, която 

заемам, вие имате съмишленик на всяка една ваша идея. Много разчитам на вашата 

чувствителност, чуваемост по наболелите обществените проблеми. Нека да си ги споделяме, 

да ги обсъждаме и да ги решаваме. Разчитам на вас и очаквам от вас конкретни идеи, 

позиции, предложения. Отварям широко вратата на Областния управител към всички Вас и 

към обикновения човек». 

 

Изготвил:  Венета Хаджийска – протоколист / п/  

 

Съгласувал: 1. Живка Аладжова – Председател /п/  

                        2. Валентин Вълков – Зам. председател /п/  

                        3. Мирчо Христов - Зам. председател /п/  

 

 


