ОДОБРЯВАМ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
№ 1/03.09.2013 г.
от заседание на Обществен съвет към областният управител на област Русе

Днес, 03.09.2013 г. от 16.00 ч., в Зала 1 на Областна администрация Русе, се проведе
учредително събрание на Обществения съвет към областния управител на област Русе.
Г-н Венцислав Калчев – областен управител на област Русе и председател на
Обществения съвет приветства присъстващите и представи заместник председателите г-жа
Айлян Карамехмедова и г-жа Милена Хинкова – заместник областни управители на област
Русе и г-н Симеон Иванов – главен секретар на Областна администрация Русе.
След кратки встъпителни думи, г-н Калчев поясни, че днешната среща е първа и е с
организационен характер. В тази връзка той даде думата на всеки един член да се
представи на останалите участници.
Пръв взе думата г-н Владимир Недялков, който поясни, че е председател на
Управителния съвет /УС/ на Сдружение на Областните управители на област Русе;
Г-жа Галина Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро –
Русе;
Г-н Йордан Йорданов – директор на офис Русе към ТД на НАП-Варна;
Г-н Иво Пазарджиев – представител на УС на Русенско младежко сдружение,
който изрази мнение, че се надява в бъдеще състава на Обществения съвет да се разшири и
в него да се включат представители от общините в област Русе;
Г-н Орлин Дяков – директор на Драматичен театър „Сава Огнянов” Русе. Той
се изказа, че одобрява идеята за създаване на Обществен съвет, който ще подпомага
областния управител в различните сфери на дейност;
Г-жа Радка Атанасова – председател на УС на Сдружение „Свят за всички”. Тя
представи накратко сдружението, което предлага услуги на възрастни и младежи с
увреждания;
Г-жа Петя Чернева – председател на УС на СДУХ „Кураж”;
Г-н Кольо Пазарджиев – председател на Сдружение „Вело-Русе”. Г-н
Пазарджиев приветства инициативата за създаване на Съвета и е убеден, че ще работи
ефективно;
Г-н Вили Икономов – вокален педагог;
Г-жа Боянка Димитрова – председател на РС на КНСБ Русе;
Г-н Венцислав Великов – представител на Гражданска инициатива
„Обществен съвет Русе”;
Г-н Ростислав Кандиларов – представител на Сдружение „Вело-Русе”;
Г-жа Татяна Караиванова – представител на Целодневна детска градина /ЦДГ/
„Ралица” Русе;
Г-жа Силвия Стоянова – директор на ЦДГ „Ралица” Русе;
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Г-н Илия Костов – директор на СОУ „Йордан Йовков” и председател на
Областна секция на Сдружението на директорите на общинските училища и ЦДГ в
гр. Русе;
Г-н Бойко Никифоров – гражданско движение „Бъдеще за Русе”;
Г-жа Лили Ганчева – изпълнителен директор на Асоциация на Еврорегион
Данубиус Русе-Гюргево;
Г-жа Галина Шопова – управител на Сдружение „Учителска подкрепа”;
Г-жа Донка Градева – председател на СЛТФУ „СМЕЛОСТ” гр. Русе.
Сдружението предлага услуги на деца с тежки физически увреждания;
Г-жа Диана Николова – управител на Сдружение „Регионална достъпност”
Русе, което подпомага социалното включване на хора с увреждания;
След краткото представяне на всички присъстващи, г-н Калчев даде думата на г-жа
Хинкова.
Г-жа Хинкова разясни Правилата за устройството и дейността на Обществения
съвет, които са неизменна част от Заповед № 3-95-00-944/16.08.2013 г. на Областния
управител на област Русе. Тя обърна внимание на състава на съвета, който е основен и
разширен и е избран за срок от една година. Всички останали присъстващи, които не са
вписани в заповедта, могат да участват в заседанията, да дават предложения, но нямат
право на глас. Друго важно е избирането на секретар на Съвета от страна на членовете на
гражданската квота. Той ще контактува със секретаря на Съвета от страна на Областна
администрация. Г-жа Хинкова допълни още, че следва да се обмисли поканите за
предстоящите заседания дали да бъдат изпращани на хартиен носител или по електронни
пощи.
В тази връзка г-н Великов предложи протокола да се изпраща по електронни пощи
на всички участници. Добави още, че според него е необходимо да отпадне чл. 13, ал. 3,
която гласи, че „По отделни въпроси Съвета може да реши становищата да се приемат с
квалифицирано мнозинство и/или тайно гласуване”.
Г-жа Хинкова отговори, че членовете на съвета решават това дали да става тайно и
не е необходимо да се премахва от Правилата.
Думата взе г-н Калчев, като прикани всички участници да обсъдят избора на
секретар на Съвета от страна на членовете на гражданската квота, да дават предложения и
да гласуват.
Г-н Недялков предложи секретар да е г-н Венцислав Великов – представител на
Гражданска инициатива „Обществен съвет Русе”.
Други предложения не бяха направени, след което предложението за секретар да е
г- н Великов се гласува и бе прието с 15 гласа „за” и 4 „въздържали се”.
Г-н Недялков се обърна към присъстващите и предложи на бъдещи заседания на
Съвета да бъде поканена г-жа Катя Горанова – изпълнителен директор на „Бизнес център
за подпомагане на малки и средни предприятия”, с оглед подобряване дейността на Съвета.
Г-жа Хинкова поясни, че поканата за участие в Обществения съвет е била
публична и достъпна, и всички изявили желание са включени в състава му. Г-жа Горанова
ще бъде поканена за участие в следващите заседания, но без право на глас.
Думата взе г-н Иво Пазарджиев и изказа мнение, че според него ще бъде проявен
интерес от общините в област Русе да се организират изнесени заседания на място.
Г-жа Карамехмедова подкрепи мнението на г-н Пазарджиев и каза, че би било
полезно да се направят такива изнесени заседания.
Г-н Калчев пожела на всички ползотворна работа, благодари за участието им и
закри заседанието.
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След проведената дискусия се оформиха следните решения:
1. Членовете на Съвета от гражданската квота определиха за секретар от
своя страна г-н Венцислав Великов – представител на Гражданска инициатива
„Обществен съвет Русе”, в пълно съответствие с чл. 9, т. 1 от правила за
устройството и дейността на Обществения съвет към Областния управител на
област Русе;
2. Следващото заседание на Обществения съвет към Областния управител на
област Русе да се организира и проведе на 03.10.2013 г. /четвъртък/ от 16.00 часа, в
Зала 1 на Областна администрация Русе.
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