РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ПРОТОКОЛ
Благоевград, 11 декември 2019 г.
На 11 декември 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 „AAC@Училище за социално включване”
3. Представяне на актуалното състояние на пазара на труда на територията на
област Благоевград и нови възможности за осигуряване на заетост
4. Актуализиране на членовете на Регионалния съвет за развитие на Югозападен
район, представители на Областния съвет за развитие на област Благоевград
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:
1.

Костадин Атанасов – Заместник кмет на община Банско

2.

Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански

3.

Фиданка Котева – Заместник кмет на община Струмяни

4.

Василиса Павлова – Заместник кмет на община Благоевград

5.

Красимира Мавродиева – Заместник-кмет на община Белица

6.

Румен Орачев – Заместник-кмет на община Сатовча

7.

Евгения Георгиева - Заместник-кмет на община Симитли

8.

Рефат Атипов – Заместник кмет на община Гърмен

9.

Велко Велев – Секретар на община Петрич

10.

Рамиз Метушев - Заместник кмет на община Хаджидимово
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11.

Мая Божинова - Председател на ОбС Кресна

12.

Николай Георгиев – Кмет на община Кресна

13.

Беди Осман - Заместник-кмет на община Якоруда

14.

Саид Иброш – Заместник-кмет на община Гоце Делчев

15.

Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО

16.

Милена Велкова – регионален експерт-КНСБ – РС Благоевград

17.

Бонка Ичкова – областен координатор на СБУ, КНСБ-Благоевград

18.

Костадин Караянев – зам.-председател на ОбС Хаджидимово

19.

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

20.

Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“-Благоевград

21.

Силвия Христова – областен координатор КНСБ – РС Благоевград

22.

Станислава Поповска – Директор на РД „Агенция по заетостта“

23.

Станка Михова –гл. експерт в РДСП - Благоевград

На заседанието, присъстваха още Десислава Радкова – Директор на РЦПППО –
Благоевград, Илина Якова – Сдружение „Юни Партнерс“, Благоевград, Десислава
Данчова - Сдружение „Юни Партнерс“, Благоевград, Красимира Крумова – секретар на
Областния съвет за развитие на област Благоевград, Миглена Бачева – главен експерт
АКРРДС.
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 Станка Михова – главен експерт в Регионална дирекция социално
подпомагане - Благоевград
Г-жа Михова представи искането за актуализация на Стратегията от страна на
община Белица, което гласеше: Предложение за предоставяне на нови услуги:
Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ за деца и лица с
различни видове увреждания, емоционално – поведенчески проблеми и девиантно
поведение, нарушения в развитието. Деца и лица с различни форми на зависимост и
жертви на различни форми на насилие. Капацитет 20 места
Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца от 0 до 18 години жертва
на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително
отношение или наказание в или извън семейството. Капацитет 25 места, които до 2020
да се увеличат до 30 места.
-

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТ/
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o
за лица до 18 годишна възраст /за които до момента на настаняването им
в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в
семейство но близки и роднини или в приемно семейство/
o
лица от 18 до 29 годишна възраст – младежи, за които не е възможно да
бъдат подкрепени в семейство или да водят самостоятелен начин на живот. Капацитет
15 места.
Г-жа Михова обърна внимание, че същото предложение е разгледано и одобрено
от Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ и дава препоръка към Областния съвет
за развитие за актуализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
(2016-2020) - Област Благоевград за: Община Белица: 1. Център за социална
рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ за деца и лица с различни видове увреждания,
емоционално – поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в
развитието. Деца и лица с различни форми на зависимост и жертви на различни форми
на насилие. Капацитет 20 места.
2. Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца от 0 до 18 години жертва на
злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително
отношение или наказание в или извън семейството. Капацитет 25 места, които до 2020
да се увеличат до 30 места.
Актуализацията на ОСРСУ беше подложена на гласуване и беше приета с пълно
мнозинство от всички присъстващи членове на ОСР.
С това се премина към т. 2 от дневния ред на заседанието: Представяне на
проект „AAC@Училище за социално включване”. Думата беше предоставена на г-жа
Илина Якова – представител на Сдружение „Юни Партнерс“, Благоевград. Г-жа Якова
в кратко резюме представи проектът, който сдружение „Юни Партнерс” изпълнява в
партньорство с РУО Благоевград и Регионален център за подкрепа процеса на
приобщаващото образование – Благоевград. Проектът „AAC@school for social
inclusion” се финансира от програма „Еразъм+” на Европейския съюз, ключова дейност
2 – стратегически партньорства в училищното образование и включва разработването
и прилагането на иновативни практики за работа с деца със специални образователни
потребности за приобщаването им чрез методологията „Разширителна и Алтернативна
Комуникация – AAC”.
Методологията акцентира върху взаимоотношенията между родител и дете,
родител и обучител, както и между обучител и ресурсен учител. Г-жа Якова представи
и онлайн приложения за Разширителна и Алтернативна Комуникация, както и
специализиран софтуер – ARASAAC за разработване на инструменти, отговарящи на
индивидуалните нужди при работата с деца с комуникативни нарушения. Проектът
цели разработената нова методология да се използва не само в класните стаи, но и извън
тях, Целта е да се насърчи приобщаването на хората с комуникативно нарушение. По
този начин всички, които работят с тях, включително учители, съученици, директори
на училища, ресурсни учители, терапевти, родители могат да обединят усилията си, за
да им се помогне да станат приобщаваща образователна общност, като им се представят
инструментите за комуникация.
Образователната общност може да бъде определена като общност, която поема
отговорност чрез интегрираните действия на всички, работещи в сферата на
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образованието, за хармоничното и цялостно развитие на хората с които работят. Това
може да се осъществи като се обърне особено внимание на по-младите, на които
образователната общност възнамерява да предложи инструменти за активно
гражданство, което се основава на култура, знания, етика и опит.
След презентацията беше дадена думата на присъстващите за въпроси и
коментари и той като такива не постъпиха, Председателят на ОСР премина към т. 3 от
дневния ред: Представяне на актуалното състояние на пазара на труда на територията
на област Благоевград и нови възможности за осигуряване на заетост. Думата бе дадена
на г-жа Станислава Поповска - директор на дирекция „Регионална служба по заетостта“
– Благоевград.
В своя доклад г-жа Поповска представи следната информация:
Проведени 5 /пет / редовни заседания на Комисията по заетост към Областния
съвет за развитие на област Благоевград
Разглеждане и утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2019/2020
година в паралелките за професионална подготовка в професионалните гимназии
и в профилираните гимназии на територията на Област Благоевград;
Разработване, разглеждане и одобряване на проект на Регионална програма за
заетост на Област Благоевград за 2019 година, за осигуряване на заетост на 142 лица;
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 31.10.2019 г. равнището на безработица на територията на област Благоевград е
9.2 %. Регистрираните безработни лица са 13 892, или с 960 лица по-малко спрямо
същия период на 2018 година.
За периода 01.01.2019 г. – 31.10.2019 г. Обявените свободни работни места на
първичния пазар са 8 276. 7 476 е броят на устроените на работа безработни лица
с посредничеството на Дирекциите „Бюро по труда“. 706 лица са включени в програми
и мерки за заетост и обучение съгласно Националния план за действие по заетостта, а
1 186 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
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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.
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/
С това т. 3 от дневния ред беше изчерпана и се премина към т. 4 4.
Актуализиране на членовете на Регионалния съвет за развитие на Югозападен
район, представители на Областния съвет за развитие на област Благоевград
Думата взе г-жа Антоанета Янчева – заместник-председател на ОСР на област
Благоевград и заместник председател на област Благоевград. Тя представи
необходимостта от актуализиране имената на членовете в Регионалния съвет за
развитие на Югозападен район, поради настъпилите промени в резултат на проведените
местни избори. Същевременно с това предложи кметовете на общини, които да
представляват област Благоевград в РСР на ЮЗР, а именно кметовете на общините
Благоевград, Банско, Петрич и Сатовча, да останат същите, за да бъде спазен принципът
на представителство. Предложението на г-жа Янчева беше подложено на гласуване и
беше прието с единодушно мнозинство.
РЕШЕНИЕ №1
Членовете на Областния съвет за развитие приемат Актуализацията на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Благоевград 2016 –
2020 г.
РЕШЕНИЕ №2
Членовете на Областния съвет за развитие на област Благоевград приеха в
Регионалния съвет за развитие да членуват кметовете на общините Благоевград, Банско
Петрич и Сатовча.
С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Областния съвет за
развитие на област Благоевград бе закрито.
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