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П Р О Т О К О Л 

 
Благоевград, 19 септември 2019 г. 

 

На 19 септември 2019 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. Актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги  на 

област Благоевград 2016 – 2020 г. 

2. Представяне на проект „Национален културно-туристически календар“  

3. Представяне на актуални възможности за финансиране на общини по 

Оперативните програми и на напредъка по Оперативните програми за област 

Благоевград към 30.06.2019 г. 

4. 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: 

1. Саид Иброш – Заместник кмет на община Гоце Делчев 

2. Беди Осман – Заместник кмет на община Якоруда 

3. Нафие Бошнакова – Заместник кмет на община Сатовча 

4. Зорница Кралева – Заместник кмет на община Благоевград 

5. Златка Яневска  – Председател на ОбС Струмяни 

6. Георги Тренчев – Председател на ОбС Петрич 

7. Вангел Анталавичев - Заместник-кмет на община Сандански 

8. Асен Кирицов – Заместник кмет на община Банско 

9. Петър Баряков  – Председател на ОбС Банско 

10. Евгения Георгиева - Заместник кмет на община Симитли 
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11. Мая Божинова - Председател на ОбС Кресна 

12. Николай Георгиев – Кмет на община Кресна  

13. Симеон Китанов – Председател на Стопанска камара - Благоевград 

14. Костадин Георгиев – Началник отдел „УРЕП“ – община Благоевград 

15. Елена Михова  – ОИЦ - Благоевград 

16. Милена Велкова – регионален експерт-КНСБ – РС Благоевград  

17. Райна Зайкова – Началник отдел – община Банско 

18. Бисер Младенов – ОИЦ Благоевград 

19. Ромео Шатев – Председател на УС на „ТПП“ – Благоевград 

20. Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“-Благоевград  

21.  Силвия Христова – областен координатор КНСБ – РС Благоевград 

22. Добряна Христова – община Благоевград 

23.  Красимира Крумова –  секретар на ОСР 

 

На заседанието, присъстваха още Веселин Банковски – Председател на 

НСМСБТ, Стилияна Ерделска – Директор на дирекция АКРРДС – Областна 

администрация - Благоевград, Миглена Бачева – главен експерт АКРРДС – Областна 

администрация – Благоевград. 

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. Актуализация на Областната стратегия за развитие 

на социалните услуги  на област Благоевград 2016 – 2020 г., Председателят на ОСР даде 

думата на г-жа Миглена Бачева – главен експерт  АКРРДС към Областна 

администрация – Благоевград. 

Г-жа Бачева представи исканията за актуализация на Стратегията от страна на 

община Гоце Делчев, община Петрич и община Хаджидимово. Предложенията за нови 

услуги бяха следните:  

Гоце Делчев: 

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в гр. 

Гоце Делчев с капацитет 15 потребители и персонал 13,5 щатни бройки. 

- Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Гоце Делчев с 

капацитет 25 потребители и персонал 7,5 щатни бройки. 

Петрич 

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания с 

местоположение с. Ключ с капацитет 14 места и зает персонал 12 бройки. 

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания с 

местоположение с. Ключ с капацитет 14 места и зает персонал 12 бройки. 

Хаджидимово  

- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания с капацитет 15 места и персонал от 12 щатни бройки. 
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- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица със сетивни 

увреждания с капацитет 15 места и персонал от 12 щатни бройки. 

Г-жа Бачева обърна внимание, че същите предложения са разгледани и одобрени 

от Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ и  се дава препоръка към Областния съвет 

за развитие за актуализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 

(2016-2020) - Област Благоевград.   

Актуализацията на ОСРСУ с включените предложения на общините Петрич, 

Гоце Делчев и Хаджидимово беше подложена на гласуване и беше приета с пълно 

мнозинство от всички присъстващи членове на ОСР. 

 

РЕШЕНИЕ №1 

Членовете на Областния съвет за развитие приемат Актуализацията на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги  на област Благоевград 2016 – 

2020 г. 

 

С това се премина към т. 2 от дневния ред на заседанието: Представяне на 

проект „Национален културно-туристически календар“. Думата беше предоставена на 

г-н Веселин Банковски  – Председател на  Национално сдружение на малкия и средния 

бизнес в туризма. Г-н Банковски в кратко резюме представи основните цели, резултати 

и постижения на проекта. Основната целта на проекта е да се разгледат възможности за 

стимулиране на местните икономики чрез засилено междурегионално сътрудничество, 

където фокусът ще бъде поставен върху позиционирането, брандирането и споделянето 

на опит при организирането и провеждането на различни арт, кулинарни, спортни, етно, 

модни, бизнес и всякакъв друг вид събития за създаването на нови културно-

туристически дестинации.  

Предвижда се и насърчаването на обмен на информация между български и 

чужди общини и области, като идеята е по този начин по-ефективно да се 

популяризират туристическите дестинации в отделните държави.   

Проектът обръща специално внимание и на участието в туристически борси, 

изложби, турове, а също и в разработването на съвместни интегрирани продукти. 

Особен интерес предизвика и представянето на вариации за приложение на българската 

везбена писменост върху различни рекламни материали като колиета, тениски, 

шишенца за парфюм и още много други, както и примерен пътеводител на винения 

туризъм в Дунавската равнина. 

Г-н Банковски акцентира също, че Националният културно-туристически 

календар не е списък от събития, а интерактивно пространство с времето, мястото и 

темите на прояви и дейности, които могат да бъдат споделени в деветте туристически 

района на страната, добави председателят на браншовата организация. Освен че ще 

насърчи нови групи туристи да открият България като дестинация, сдружението ще 

насити календара и с прояви поне 45 дни преди и след летния сезон. Проектът 

"загърбва" стереотипите и предлага нови наименования за туристическите сезони, каза 

Веселин Банковски. Според сдружението лятото ще посреща туристи като сезон на 

светлината, есента - на радостта, зимата - на усмивките, пролетта - на цветята, а 

целогодишният туризъм ще вдигне средната заетост на почивните бази и ще задържи 

работната ръка в туристическата индустрия. 
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След презентацията беше дадена думата на присъстващите за въпроси и 

коментари и тъй като такива не постъпиха, Председателят на ОСР премина към т. 3 от 

дневния ред:  Представяне на актуални възможности за финансиране на общини по 

Оперативните програми и на напредъка по Оперативните програми за област 

Благоевград към 30.06.2019 г. Думата бе дадена на г-н Бисер Младенов -  експерт 

информационна обслужване към Областен информационен център Благоевград.  

В своя доклад г-н Младенов представи следната информация: Към месец юни 

отворените процедури за кандидатстване на общините по проекти са:  

 

ОПРР 2014 – 2020: 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. 

Приоритети: енергийна ефективност в сграден фонд, интегриран градски транспорт, 

градска среда, социална и културна инфраструктура, образователна инфраструктура. 

Допустими кандидати: Благоевград, Гоце Делчев  и Петрич . Оставащи ресурси към 

септември 2019: Благоевград - 3 046 346, 49, Гоце Делчев - 7 110 437,83 и Петрич – 2 

842 726,88 лв. 

Развитие на туристически атракции 

Процедурата е насочена към реставрация, консервация, опазване, 

популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло 

завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни ценности с 

категория „световно значение“ или „национално значение“. Краен срок: 31.12.2021  

Общ размер на финансовите средства: 98 530 686,39 лева (100%); 

Максимален размер на помощта: 

• До 9 779 150 лв. за проект, който включва недвижима културна ценност/и с 

категория „национално значение“;  

• До 19 558 300 лв. за проект, който включва недвижима културна ценност/и с 

категория „световно значение“. 

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от бенефициента.  

 По настоящата процедура за предоставяне на БФП допустими кандидати са: 

   • Всички общини на територията на Република България; 

   • Министерство на културата; 

• Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са 

юридически лица. 

ОПРЧР 2014 – 2020 

Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите 

– ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги 

за деца и семейства.  

Целта на процедурата е да продължи подкрепата на процеса по 

деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от 

родителска грижа и закриване на тези институции. Краен срок: 31.12.2019.  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 55 605 196 лева; 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще се определя 

съобразно капацитета на предвидените за финансиране услуги (брой места), които ще 

се финансират на територията на допустимите. Процент на съфинансиране - По 

настоящата процедура не се изисква съфинансиране от кандидата; 
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Допустими кандидати от област Благоевград са общините: Благоевград и 

Петрич. 

„ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ” 

Процедурата ще окаже подкрепа за допълняемост на проектите по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР на общините-бенефициенти 

за изграждане на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация - 

центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с 

деца на улицата.  

Краен срок: 30.04.2020 г. 17:30 ч.  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 18 000 000 лева.  

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ се определя 

съобразно капацитета на предвидените за финансиране социални услуги (брой места), 

които ще се предлагат на територията на допустимите общини. Процент на 

съфинансиране - По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от кандидата.  

Допустими кандидати от област Благоевград са общините: Благоевград, Гоце 

Делчев и Петрич. 

 

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 

ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2  

Процедурата ще допринесе за повишаване качеството на живот, социалното 

включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на 

представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и 

прилагането на интегриран подход (с ОП НОИР). Подкрепата за изпълнение на 

социални дейности е обвързана с интервенциите в социална инфраструктура като 

оказва допълваща подкрепа чрез т.нар. „меки мерки“ за предвидените за финансиране 

от страна на ОПРР група дейности „Социална инфраструктура“.  

Краен срок: 16.12.2020   

Общ размер на БФП: 33 000 000 лв. 

- Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е до 1 590 

000 лева.  

- За финансиране на мерките по ОП РЧР:  

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 100 000 лева;  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 1 200 000 лева.  

В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) № 1407/2013, максималният 

размер на помощта е 391 166 лв.  

- По ОП НОИР: Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в 

размер на 390 000 лева. 

 Допустими кандидати от област Благоевград са общините: Благоевград, Гоце 

Делчев и Петрич. 

 

ИНОВАТИВНИ ЗАЕДНО 

Операцията е насочена към институциите от системата на Министерство на 

труда и социалната политика и цели да допринесе за трансфера и въвеждането на 

социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения 
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за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите 

на пазара на труда, социалното включване, равните възможности и недискриминацията, 

условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях. 

Краен срок: 31.12.2020  

- Процедурата е с директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

кандидати единствено: Министерство на труда и социалната политика; Второстепенни 

разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика; Държавно 

предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”.  Общините 

могат да бъдат партньор. 

- Общ размер на БФП 10 000 000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лева. 

- В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) № 1407/2013, максималният 

размер на безвъзмездната финансова помощ за партньорите, е 391 166 лв. 

 

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ (по Резултат 

2 ) 

Резултат 2 цели да подобри и увеличи достъпа до изкуства и култура, както и 

ангажираността на културните оператори. Поставен е фокус върху достъпа до култура 

в местни и регионални области, чрез развитие на публики, чрез предприемачество в 

областта на културата и чрез подобрен достъп за етническите и културните малцинства 

до култура. 

Краен срок: 03.12.2019 

- Общините са допустим кандидат.  - Общият размер на средствата, по Резултат 

2, е 3 164 706 евро; - Разполагаемият бюджет по настоящата покана е 1 582 353 евро.  - 

Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проектни предложения: 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 евро; Максимален 

размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 евро;  - Максималният интензитет 

на безвъзмездната финансова помощ:·  до 100% от общите допустими разходи по 

проекта за публичноправните органи;  дo 90% от общите допустими разходи по проекта 

за организации с нестопанска цел; 

След презентацията на г-н Младенов беше дадена думата на присъстващите за 

въпроси и коментари. Такива не постъпиха и с това се премина към последната точка 

4. Други. Към т. 4 също нямаше предложения.  

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Областния съвет за 

развитие на област Благоевград бе закрито.  


