РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ПРОТОКОЛ
Благоевград, 04 юли 2018 г.
На 04 юли 2018 г., на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие
и във връзка с чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР, в зала № 5 на община
Благоевград се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област
Благоевград, при следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги на област Благоевград 2016 – 2020 г., за 2017 г.
2. Актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на
област Благоевград 2016 – 2020 г.
3. Доклад за състоянието на пазара на труда в област Благоевград и нови
възможности за осигуряване на заетост.
4. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст.
5. Други.
На заседанието присъстваха г-н Бисер Михайлов – Председател на Областния
съвет за развитие и областен управител на област Благоевград и следните членове, и
упълномощени лица, определени с горната заповед:
1.

Ивайло Ръхов – Заместник кмет на община Банско

2.

Петър Барякав – Председател на ОбС Банско

3.

Фиданка Котева – Заместник кмет на община Хаджидимово

4.

Венцислав Гърменов – Кмет на община Разлог

5.

Красимира Мавродиева – Заместник-кмет на община Белица

6.

Румен Орачев – Заместник-кмет на община Сатовча

7.

Рамиз Метушев – Заместник-кмет на община Хаджидимово
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8.

Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ Благоевград

9.

Ахмед Ахмед - Председател на ОбС на община Белица

10.

Златка Яневска – Председател на ОбС на община Струмяни

11.

Исмет Узунов - Председател на ОбС Гърмен

12.

Мария Копанарова - Председател на ОбС на община Разлог

13.

Ваня Стойчева - Заместник-кмет на община

14.

Саид Иброш – Заместник-кмет на община Гоце Делчев

15.

Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО

16.

Георги Георгиев – Председател на ОбС Сандански

17.

Симона Митова – община Благоевград

18.

Костадин Караянев – зам.-председател на ОбС Хаджидимово

19.

Татяна Куколева – Председател на УС на „ТПП“ – Благоевград

20.

Ивайло Гоцев – ръководител ЗСУ, община Симитли

21.

Магдалена Богданова – Заместник-кмет на община Якоруда

22.

Мая Божинова – Председател на ОбС Кресна

23.

Елена Стойчева –община Благоевград

На заседанието, присъстваха още Ася Велкова – Главен секретар на ОА
Благоевград, инж. Стилияна Ерделска – директор на дирекция АКРРДС към Областна
администрация Благоевград, Красимира Крумова – секретар на Областния съвет за
развитие на област Благоевград, Миглена Бачева – главен експерт АКРРДС.
По покана на Областния управител присъстваха и следните представители на
общини и териториални звена на централната изпълнителна власт, без право на глас:
Станислава Поповска – директор на дирекция „Регионална служба по заетостта“
– Благоевград, Станка Михова – главен експерт в РД „Социално подпомагане“,
Благоевград, Методи Попов – началник отдел в РУО Благоевград, Мила Соколова –
началник-отдел „Образование“ – община Благоевград, Милена Велкова – РС на КНСБ
Благоевград, Елеонора Атанасова, Невелина Радулова, Ваня Стоименова – община
Благоевград, Миглена Димитрова – община Струмяни.
Г-н Михайлов приветства присъстващите с добре дошли и откри заседанието.
След като запозна членовете на ОСР с проекта на дневен ред, той даде възможност за
включване на нови точки, но тъй като такива не постъпиха, така предложеният дневен
ред бе одобрен с пълно мнозинство.
По т. 1 от дневния ред: 1. Отчет за изпълнението на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги на област Благоевград 2016 – 2020 г., за 2017 г.,
Председателят на ОСР даде думата на г-жа Станка Михова – главен експерт Регионална дирекция социално подпомагане - Благоевград
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В своята презентация г-жа Михова обърна внимание на следните извършени
дейности през 2017 г.
І. Услуги за деца и семейства
Реформиране и намаление на капацитета на Дом за деца лишени от родителска
грижа (ДДЛРГ) – гр. Благоевград, Гоце Делчев и с. Първомай, община Петрич
1.1. От 01.07.2017 г. ДДЛРГ – гр. Благоевград от 30 на 15 места;
1.2 От 01.07.2017 г. ДДЛРГ – гр. Гоце Делчев от 40 на 30 места;
От 01.07.2017 г. ДДЛРГ – с. Първомай, общ. Петрич от 35 на 25 места;
Развитие на социални услуги в областта:
1.3. От 01.04.2017 г. е увеличен капацитета на ЦСРИ – Кресна от 20 на 25 места.
1.4. От 01.11.2017 г. е разкрит ЦСРИ – Гоце Делчев, с капацитет 25 места
ІІ. Услуги за хора с увреждания.
2.1. От 01.07.2017 г. е разкрит Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
– гр. Петрич, с капацитет 12 места.
ІІІ. Услуги за възрастни хора
3.1.От 01.05.2017 г. е намален капацитета на Дневен център за стари хора –
Благоевград от 40 на 36 места
Реформирани са следните домове за деца:
Дом за деца лишени от родителски грижи – гр. Благоевград, Гоце Делчев и с.
Първомай, общ. Петрич
Към 31.12.2017 г. на територията на област Благоевград са разкрити и
функционират 78 социални услуги, от тях 23 за деца и младежи, 51 за пълнолетни лица,
и 4 социална услуга /ЦСРИ –с. Долна Градешница, Кризисен център – Гоце Делчев,
ЦОП – Благоевград, Гоце Делчев/ се предоставят услуги за деца и за възрастни. Общият
капацитет е 1598 – заети 1596 включително почасови. Чакащите са 633, от тях 204 с
психични разстройства
Разкритите нови социални услуги през 2017 г. са:
Услуги за деца - Разкрит е Център за социална рехабилитация и интеграция –
Гоце Делчев
Услуги за хора с увреждания. - Открит е Дневен център за пълнолетни лица с
увреждания – гр. Петрич
Услуги за възрастни хора – Няма
Процесът на деинституционализация на деца в област Благоевград има
определени успехи изразяващи се в:
- Намален е капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) –
гр. Благоевград, Гоце Делчев и с. Първомай, общ. Петрич
- В Дом за деца лишени от родителски грижи – Благоевград към края на 2017 г.
няма настанени деца, а в Дом за деца лишени от родителски грижи – Гоце Делчев – 27
деца – Петрич – 20.
- В Дом за медико-социални грижи за деца гр. Благоевград, с капацитет 27 места
- към 31.12.2017 г. се отглеждат 15 деца на постоянна грижа. Това е цифра, която
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показва реален спад на децата, отглеждани в институции, тъй като в предни години
броят на децата е бил около 60 – 2011 г., 27 – 2015 г., 20 – 2016 г.
Това е и добър показател за действието на ангажираните институции, както и
развитието на приемната грижа в област Благоевград.
Във водения регистър на приемните семейства в РДСП – Благоевград към
31.12.2017 г. са вписани 98 приемни семейства, от тях 1 доброволни и 97
професионални. Настанените деца в тях са общо 84 - 1 в доброволно и 83 в
професионални. Увеличени са социалните услугите за възрастни с увреждания. С
разкриването на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Петрич
Независимо от наличния капацитет от 1598 на съществуващите вече СУ към
месец декември 2017 г. в ДСП – от област Благоевград има подадени общо 633 молби
на лица, които чакат настаняване в социални услуги. От тях 230 са от област
Благоевград.
Това показва, че все още не са задоволени потребностите от социални услуги.
Основна причина за това е демографската картина в област Благоевград, а именно
преобладаващата част от населението е в извън трудоспособна възраст, сериозните
миграционни процеси на хората в трудоспособна възраст през последните десетилетия,
както и отдалечеността на някои населени места и невъзможността на хората, живеещи
в тях да се ползват от някои от предлаганите социални услуги.
Предвид липсата на осигурени бюджетни средства за издръжка на делегираните
от държавата дейности за нови социални услуги през 2017 г. осигуряването им е на
принципа на „компенсирана промяна”. Откриването на нови социални услуги, се
извърши след намаляването капацитета на вече функциониращи такива.
В това г-жа Михова завърши доклада си, след което същият бе одобрен чрез
гласуване от всички членове на ОСР Благоевград.
Думата взе г-н Михайлов, който премина към т. 2 от дневния ред: Актуализация
на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Благоевград 2016
– 2020 г. и даде думата отново на г-жа Михова
В края на своята презентация г-жа Михова обобщи, че Звеното за мониторинг и
оценка дава препоръки към Областния съвет за развитие за актуализиране на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) - Област
Благоевград за: Община Благоевград: Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства; Дневен център за подкрепа на деца с тежки
увреждания и техните семейства; Преходно жилище; Наблюдавано жилище; Община
Сатовча: Център за социална рехабилитация и интеграция;
Актуализацията на ОСРСУ беше гласувана единодушно от всички присъстващи
членове на ОСР
С това се премина към т. 3 от дневния ред: Доклад за състоянието на пазара на
труда в област Благоевград и нови възможности за осигуряване на заетост. Думата бе
дадена та г-жа Станислава Поповска - директор на дирекция „Регионална служба по
заетостта“ – Благоевград.
В своя доклад г-жа Поповска представи следната информация:
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1. Проведени 4 /четири / редовни заседания на Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие на област Благоевград
2. Разглеждане и утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2018/2019
година в паралелките за професионална подготовка в професионалните гимназии
и в профилираните гимназии на територията на Област Благоевград;
3. Разработване, разглеждане и одобряване на проект на Регионална програма
за заетост на Област Благоевград за 2018 година, за осигуряване на заетост на 121 лица;
4. Обсъждане от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на
Област Благоевград на обобщената информация от сформираната работна група, която
организира, координира и проведе набирането на данни от работодателите в областта,
чрез анкетно проучване за потребностите на същите от работна сила по реда на Закона
за насърчаване на заетостта.
Г-жа Поповска представи и информация за нивото на безработица, според която
Към 31.05.2018 г. равнището на безработица на територията на област Благоевград е
9.5 %. Регистрираните безработни лица са 14 438, или с 657 лица по-малко спрямо
същия период на 2017 година.
За периода 01.01.2018 г. – 31.05.2018 г. Обявените свободни работни места на
първичния пазар са 4 004. 3 244 е броят на устроените на работа безработни лица
с посредничеството на Дирекциите „Бюро по труда“. 472 лица са включени в програми
и мерки за заетост и обучение съгласно Националния план за действие по заетостта, а
260 лица са включени в проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси.
Програмите и мерките за заетост, съгласно Националния план за действие по
заетостта, насочени към младежи са: Програма “Старт в кариерата”; Мярка – наемане
на безработни лица до 29 годишна възраст; Мярка – наемане на младежи с трайни
увреждания; Мярка – стажуване на младежи; Мярка – насърчаване на работодателите
да наемат на работа на непълно работно време продължително безработни лица до 29
годишна възраст; Мярка – насърчаване на работодателите да наемат на работа
безработни лица до 29 годишна възраст завършили средно или висше образование и без
трудов стаж по специалността. Насочена към младежи до 29 годишна възраст
включително, регистрирани в ДБТ, които не участват в никаква форма на заетост и
обучение; Схемата се реализира в две направления: стажуване и обучение по време на
работа; Период на заетост – 6 месеца; Осигурен от работодателя наставник. Национална
програма “Помощ за пенсиониране”; - Национална програма “Заетост и обучение на
хора с увреждания”; Програма за обучение и заетост на продължително безработни
лица; Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”; Проекти за обучение и
заетост на социалните партньори; Мярка – стажуване на безработни лица; Мярка –
наемане на непълно работно време; Мярка – наемане на безработни лица с трайни
увреждания; Мярка - наемане на лица над 50 годишна възраст; Мярка – наемане на
майки с деца до 5 год. възраст.
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С подписването на споразумение за интеграция в заетост на продължително
безработни лица: Продължително безработното лице лично се ангажира да бъде
активна страна и да изпълнява поставените му задачи и дейности за преодоляване на
проблемите, които му пречат да започне работа; Трудовият посредник се ангажира, в
съответствие с установените конкретни проблеми и чрез прилагане на инструментите
за трудово посредничество да предложи практически, осъществими мерки в
относително кратки срокове; Осъществяване на съвместни дейности с институциите /
Общински администрации, ДСП, Районни управления по образование, Регионални
здравни инспекции/
Г-н Михайлов предложи да бъде одобрен така представения Доклад за дейността
на Комисията по заетост от всички членове на ОСР, с което т. 3 от дневния ред се
изчерпа и се премина към точка 4: Механизъм за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст.
По тази точка думата бе дадена на г-н Методи Попов – началник отдел в РУО
Благоевград, който обърна внимание, че е необходимо подобряване на координацията
между институциите, между общините, областна администрация, Регионално
управление на образованието и най-вече директорите на училищата, които подават
информацията за необходимостта от намеса за обхващане и задържане децата в
училище. Думата по темата взеха и представителите на община Благоевград и експерти
от Областна администрация, които подкрепиха становището на г-н Попов и се
обединиха около позицията да бъдат провеждани и работни срещи при необходимост,
с оглед коректното и оптимално функциониране на Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна възраст.
РЕШЕНИЕ №1
Членовете на Областния съвет за развитие приемат Доклада за изпълнението на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Благоевград 2016 –
2020 г., за 2017 г.
РЕШЕНИЕ №2
Членовете на Областния съвет за развитие приемат Актуализацията на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Благоевград 2016 –
2020 г.
РЕШЕНИЕ № 3
Членовете на Областния съвет за развитие на област Благоевград 3. Доклад за
състоянието на пазара на труда в област Благоевград и нови възможности за
осигуряване на заетост.
С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Областния съвет за
развитие на област Благоевград бе закрито.
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