РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ:
БИСЕР МИХАЙЛОВ
(п)
…………………………..
Областен управител на област с
административен център Благоевград

П Р О Т О К О Л
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ ЗА ОБЛАСТ С
АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД
Благоевград, 19.07.2016 г.

Днес, 19.07.2016 г. (вторник) от 11.00 часа, в конферентната зала на Областна
администрация Благоевград, съгласно и в изпълнение на Заповед №ОА-ОМП259/15.07.2016 г. на Областния управител на област с административен център
Благоевград се проведе заседание на Областната комисия по обществен ред и сигурност
за област с административен център Благоевград при следния дневен ред:
1. Приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на
Областната комисия по обществен ред и сигурност;
2. Обсъждане и приемане на Областен план за превенция на престъпността за
периода 2016-2018 г. на територията на Област Благоевград;
3. Други.
Съгласно присъствения списък на заседанието присъстваха:
1. Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център
Благоевград;
2. Росен Танушев – Директор на Областна дирекция на МВР – Благоевград;
3. Стоян Терзийски – Старши експерт, Дирекция АПОФУС, Областна
администрация – Благоевград;
4. Ана Вангелова – Младши специалист, Дирекция АПОФУС, Областна
администрация – Благоевград;
5. Станислава Поповска – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“
– Благоевград;
6. Инж. Иван Гергов – Директор на Регионална дирекция по горите – Благоевград;
7. Ваня Пецанова – Главен секретар на Областна дирекция „Земеделие“ –
Благоевград;

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

8. Румяна Петкова – Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане –
Благоевград;
9. Ивайло Златанов – Началник на Регионален инспекторат по образованието –
Благоевград;
10. Янко Янков, заместник-кмет, Община Благоевград;
11. Сабит Гагъм – заместник-кмет, Община Белица;
12. Александър Мацурев – Заместник-кмет, Община Банско;
13. Емилия Топалова – Заместник-кмет, Община Гърмен;
14. Богдан Боцев – Заместник-кмет, Община Гоце Делчев;
15. Величка Бенгюзова – Секретар МКБППМН, Община Кресна;
16. Велко Велев – Секретар, Община Петрич;
17. Илхан Карагьозов – заместник-кмет, Община Сатовча;
18. Георги Жежев – Секретар, Община Сандански;
19. Иванка Чакалска – Кмет на кметство Крупник, Община Симитли;
20. Петя Тасева – Заместник-кмет, Община Струмяни.
След установяване на необходимия за провеждане на заседанието кворум, областният
управител на област с административен център Благоевград г-н Бисер Михайлов откри
заседанието на Областната комисия по обществен ред и сигурност и запозна
присъстващите със Заповед №ОА-ОМП-259/15.07.2016 г. на Областния управител на
област с административен център Благоевград, както и с дневния ред на заседанието и
попита присъстващите дали имат някакви допълнения или предложения към него. По
дневния ред не бяха предложени нови точки и той бе единодушно приет от всички
присъстващи на заседанието.
Г-н Михайлов обясни каква е основната цел за учредяване на Областната комисия за
обществен ред и сигурност като подчерта, че един от основните приоритети на
правителството на Република България е осигуряването на ефективна защита на
населението от битовата престъпност – изключително важен за обществото проблем,
който рефлектира върху чувството за държавност в хората. Той изрази надежда, че
Областната комисията по обществен ред и сигурност ще заработи, спускайки своите
решения и ангажименти, които трябва да бъдат изпълнявани в последствие от Местните
комисии по обществен ред и сигурност. Г-н Михайлов каза, че е изключително
необходимо тясно сътрудничество между централните и териториалните звена на
изпълнителната власт, за да се постигнат очакваните от хората резултати, свързани с
дейността на Областната комисия по обществен ред и сигурност.
По точка 1 от Дневния ред
Областният управител даде думата на старши експерт инж. Стоян Терзийски, който
е и секретар на Комисията, да запознае присъстващите с проекта на Правилника за
организацията и дейността на Областната комисия по обществен ред и сигурност. Инж.
Терзийски каза, че Правилникът е предварително изпратен в писмен и електронен
вариант на всички членове на Комисията и запозна присъстващите с неговото
съдържание. Във връзка с чл. 3 от Проекта на Правилника за организация и дейността на
областната комисия по обществен ред и сигурност, относно определяне състава на
Комисията се установи, че е необходимо към състава, освен вписаните в Проекта
членове, да се допълни и по един представител на Местните комисии по обществен ред
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и сигурност или друго писмено упълномощено лице, което да го представлява в
заседанията на Комисията. След като присъстващите се запознаха с проекта на
Правилника, областният управител даде думата за допълнение на така предложения
проект на Правилник за организацията и дейността на Областната комисия по обществен
ред и сигурност на всички присъстващи. Думата взе инж. Иван Гергов, директор на
Регионална дирекция по горите – Благоевград, който каза, че мотивите за включването
Регионална дирекция по горите за член на Комисията по обществен ред и сигурност
преди всичко са с цел предотвратяването на незаконни действия, свързани с горските
територии. Той отправи предложение за членове на Комисията да бъдат привлечени
структури на Министерството на околната среда и водите, в лицето на Регионалната
инспекция по околната среда и водите, които имат отношение по превенцията и
ограничаване на незаконните посегателства и директорите на националните паркове
„Пирин“ и „Рила“ на територията на Област Благоевград, както и представител на
Югозападно държавно предприятие, като собственик в лицето на държавата на 90% от
горските територии в областта.
Областният управител благодари на г-н Гергов за предложението и каза, че
решението за създаването на тази областна комисия е продиктувано от работно
посещение на министъра на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова в Кюстендил,
където категорично и ясно бе решено, че комплекс от фактори довеждат до битовата
престъпност, затова именно в състава на Комисията се включват държавни институции
– започвайки с образованието, преминавайки през безработицата и включвайки
необходимите социални дейности. Областният управител прие предложението на г-н
Гергов за включване в състава на Комисията директорите на двата национални парка,
тъй като те са съставна част от процеса, който е свързан с управлението от незаконни
посегателства в горите, както и Югозападното държавно предприятие.
След като се установи, че няма други допълнения или възражения, правилникът бе
единодушно приет от всички присъстващи.
По точка 2 от Дневния ред
Областният управител даде думата на г-н Росен Танушев - началник на ОД на МВРБлагоевград. Г-н Танушев каза, че след разпореждане на министъра на вътрешните
работи г-жа Румяна Бъчварова, която във връзка с проведени срещи с директорите на
Областните дирекции на МВР, началници на районни управления, областни управители
и представители местната власт и Националното сдружение на общините, е взела
необходимото решение директорите на Областните дирекции на МВР и областните
управители, с цел превенция на престъпността, да изготвят Областен план за превенция
на престъпността за периода 2016-2018 г. Той запозна присъстващите с Областния план
за превенция на престъпността за периода 2016-2018 г. на територията на Област
Благоевград, неговите цели и приоритети, дейности за изпълнение, срокове за
изпълнение на дейностите, очакваните резултати за всяка една от целите, индикаторите
за тяхното изпълнение и отговорните институции, които имат отношение към
изпълнението на дейностите в плана.
По време на запознаването на присъстващите в плана бе обсъдено като отговорни
институции да бъдат включени и други органи, имащи отношение към изпълнението на
целите и приоритетите на Плана. Областният управител и началникът на ОД на МВР
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приеха предложенията на присъстващите и заявиха, че те ще бъдат отразени в Областния
план за превенция на престъпността.
Областният управител даде думата на присъстващите за допълнения и думата взе гжа Ваня Пецанова - главен секретар на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград,
която каза, че необходимо индикаторите да се прецезират по-точно и тя ще направи
своите писмени предложения до Областния управител и директора на ОД на МВРБлагоевград.
По точка 3 от Дневния ред
По точка 3 нямаше други предложения или допълнения.
Поради изчерпването на дневния ред, заседанието бе закрито.
Решения:
1. Приет Правилник за устройството, организацията и дейността на Областната
комисия по обществен ред и сигурност за област с административен център
Благоевград;
2. Приет Областен план за превенция на престъпността за периода 2016-2018 г. на
територията на област Благоевград;
3. Допълнителни предложения към Областния план за превенция на престъпността
за периода 2016-2018 г. на територията на Област Благоевград да бъдат внесени в
писмен вид и обсъдени на следващото заседание, като допълнителни мерки, срок
до следващото заседание. Форматът на писмените предложения да бъде същият,
какъвто е предварително изготвения Областния план за превенция на
престъпността.
Неразделна част от този протокол е:
1. Присъствен списък от заседание на Областната комисия за обществен ред и
сигурност, проведено на 19.07.2016 г.
Съгласувал:
Инж. Стоян Терзийски
Старши експерт, Дирекция АПОФУС
Изготвил:
Ана Вангелова
Младши специалист, Дирекция АПОФУС

