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УТВЪРЖДАВА 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

Областен управител на област  

с административен център Благоевград 

  

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1/24.10.2014 год. 

от заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество 

Благоевград 

  

Днес, 24.10.2013 г., на основание заповед № ОА-РР-469 от 15.10.2014 
г. на Областния управител на област Благоевград от 10.00 ч. в Конферентната 
зала, ново крило на Областна администрация – Благоевград се проведе 

заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество при следния 
дневен ред : 

1. Представяне на доклад от г-жа Станислава Поповска – Директор на 
дирекция „Регионална служба по заетостта“, гр. Благоевград за състоянието 
на пазара на труда в област Благоевград, към месец септември 2014 г. 

2. Доклад за резултатите от инспекционната дейност на Дирекция 
„Инспекция по труда“ – Благоевград за 9-те месеца на 2014 г., представен от 

г-н Петър Попадиин - Директор Дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград 

3. Разни 

На заседанието присъстваха следните членове, определени с горната 

заповед: 

Председател: Димитър Димитров – Областен управител на област с 

административен център Благоевград 

Зам.-председател: Костадин Дурчов – Заместник областен управител на 
област с административен център Благоевград 

Секретар: Красимира Крумова-Иванова – старши експерт в Дирекция 
„АКРРДС” към Областна администрация – Благоевград; 

Членове:  

1. Станислава Поповска – Директор на Д РСЗ - Благоевград  

2. Димитър Марчев – Председател на КТ Подкрепа  
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3. Златко Златев – Директор на ТП на НОИ Благоевград 

4. Ромео Шатев – Председател на УС на ТПП Благоевград 

5. Станка Михова – главен експерт в  РДСП Благоевград 

6. Кирил Петров – главен инспектор в Д ИТ Благоевград 

7. Силвия Христова – експерт - КНСБ Благоевград 

8. Жана Техова – старши експерт – РИО Благоевград 

9.  Симеон Китанов – Председател на Регионална стопанска камара - 

Благоевград  

10.  Катя Янчовичина – директор на  ТД на НАП-София, офис 
Благоевград 

11.  Жана Техова – Регионален инспекторат по образованието  

 

На заседанието на Областния съвет за тристранно сътрудничество 
присъстваха още:   

Антоанета Миленкова – връзки с обществеността към ОА  

Ваня Симеонова – редактор -  вестник „Струма“; 
Десислава Янкулова – репортер „Региона“; 

Заседанието откри Председателя на Областния съвет за тристранно 
сътрудничество  г-н Димитър Димитров,  като представи дневния ред, съгласно 
горе визираната заповед. Г-н Димитров отправи предложение към 

присъстващите за нови точки от дневния ред и поради липса на такива, същият 
бе приет. 

По т. 1  от дневния ред думата бе дадена на г-жа Поповска – директор 
на Дирекция Регионална служба по заетостта – Благоевград, която представи 

на вниманието на присъстващите кратък доклад на тема „Състоянието на 
пазара на труда към месец септември 2014 г. Акцент в Доклада бяха следните 
данни: 

Равнището на безработицата за област Благоевград към месец 
септември 2014 г. е 14,8% или 22 421 лица. Спрямо началото на годината 

безработните са намалели с 1 125 лица, а равнището на безработицата с 0.8 
пункта. 

За деветмесечието на 2014 година на територията на област 

Благоевград на първичен трудов пазар са заявени 6 849 работни места. 
Устроени на работа общо са 9 432 лица, като от тях 5 736 са започнали работа 

на първичен пазар на труда. 

Г-жа Поповска представи информация за Националния план за 
изпълнение на Европейската гаранция за младежта, в изпълнение на който 

Бюрата по труда в областта организират: професионално ориентиране на 
всеки регистриран безработен,  мотивационни обучения, групови консултации 

и обучения с цел насърчаване заетостта сред младото поколение.  

Определените средства на област Благоевград за 2014 г. по програми и 
мерки обучение и заетост и обучение на възрастни, са в размер 5 077 623 лв., 

от които изплатени са 4 161 463 лв., т.е.  82.0% изпълнение. 
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Г-жа Поповска обърна внимание на присъстващите, че до края на месец 
октомври предстои обсъждане на мерките за заетост, които да бъдат включени 

в Националния план за действие 2015 г., като призова всички да направят 
своите коментари и предложения за различни програми и мерки за заетост, 
какви промени да бъдат направени в програмите за заетост и пр. 

Поради липса на предложения и коментари от страна на членовете на 
съвета, т. 1 от дневния ред бе изчерпана. 

По т. 2 от дневния ред думата бе дадена на г-н Кирил Петров – главен 
инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“, които изнесе доклад за 
дейността на Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград. 

 Г-н Петров представи 4-те направление в които дирекция „Инспекция 
по труда“ осъществява проверки: Закон за безопасността на условията на 

труд; Контрол по трудовите правоотношения; контрол по изпълнението на 
държавната служба; контрол по насърчаването на заетостта. 

По-конкретно данните от Доклада са както следва: 

Извършени 1771 проверки, съгласно утвърдения Годишен план на 
Инспекцията от Главна инспекция по труда – София. 

Установени 7785 нарушения на трудовото законодателство, 4 
нарушения по спазването на Закона за държавния служител.  

161 бр. подадени жалби, сигнали, запитвания, свързани със 

заплащането на труда, 59 нарушения на работното време, 1 сигнал от 
работник с намалена работоспособност. 

Най-честите нарушения от страна на работодателите е неизпълнение на 
задължението за възнаграждение на труда. В това отношение има данни за 

нарушения от страна на големи фирми като Агромах и Балканстрой. 

Често срещано нарушение, е и невръчването на длъжностна 
характеристика за заеманата длъжност, както и допускането до работа без 

трудови договори (401 акта). 

По т. 3 Разни, г-н Димитров даде думата на г-н Ромео Шатев, по чието 

искане в тази точка бяха включени за обсъждане два въпроса: 1. На какъв 
етап е строителството на Автомагистрала „Струма“ и 2. Каква част от 
територията на област Благоевград попада под т.нар. „екологична забрана“. 

Г-н Шатев призова присъстващите представители на различните 
институции да се ангажират с така поставените въпроси, тъй като са важни 

както за повишаване заетостта на територията на областта, така и за 
повишаването на социално-икономическото развитие на Благоевград.  

В отговор, г-н Димитров заяви, че може да бъде направено официално 

запитване до съответния компетентен орган, от който да бъдат получени 
отговори на поставените въпроси. 

По тази точка думата взе и г-н Марчев, който цитирайки трагичният 
инцидент в с. Горни Лом, поясни, че строителството на Автомагистрала 
„Струма“ също е свързано с взривни работи и предложи да бъде проведено 

заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, на което да се 
получи информация има ли складове за взривни материали на територията на 

област Благоевград, колко и какви са те, за да се обсъди наличието на 
потенциална опасност от взрив. 
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Г-н Марчев подкрепи позицията на г-н Шатев за това, има много 
неизяснени въпроси, свързани със строителството на автомагистралата и 

направи още едно предложение на следващото заседание на Съвета да бъде 
обсъден и въпроса за безопасните условия на труд, да се отдели внимание на 
въпроса Колко са службите по трудова медицина на територията на област 

Благоевград, като бъде поканен и представител на РЗОК. 

Думата взе и представителят на КНСБ Силвия Христова, която предложи 

да има Съвети за тристранно сътрудничество и по общини. В отговор г-н 
Марчев, заяви, че е резонно, при наличието на конкретен проблем в дадена 
община, да бъде поканен кмета на даденото населено място, за да има и 

обратна информация и така по-лесно да бъдат разрешавани отделните 
проблеми. 

В тази връзка беше цитиран проблемът със с. Раздол и Домът за 
психично болни хора, по който отношение взе г-жа Станка Михова, която 
разясни, че проблемът ще бъде разрешен като хората бъдат преместени в 

друго населено място, в случай че общината не предостави помещение с по-
голям капацитет, тъй като капацитетът на Дома е 70 души. 

В хода на дискусията г-н Шатев отправи въпрос към г-жа Техова, 
представител на Регионалния инспекторат по образованието за възможността 
да бъде предвидено в училищата да провеждат часове по бизнес ориентиране 

и формиране на предприемачески умения още в ученическа възраст. Г-жа 
Техова сподели, че такъв проект бил замислян още преди години, но така и не 

се е осъществил и изказа положително становище по отношение на 
възможностите да бъде организиран такъв курс на обучение. 

Думата взе и г-н Златев – директор на ТП на НОИ, който в отговор на 
двата изнесени доклада, каза, че всички вече регистрирани безработни лица 
имат право на обезщетение за безработица и също се водят на отчет в ТП на 

НОИ. Г-н Златев представи данни за регистрираните безработни лица по 
общини както следва: 

С най-голям брой регистрирани безработни са общините Разлог, Банско, 
Белица и Якоруда, следвани от общините Гоце делчев, Благоевград и Симитли, 
а на трето място остават общините Сандански, Петрич. Г-н Златев сподели, че 

сумите, изплатени за безработица са огромни. Друг важен факт, който г-н 
Златев представи на присъстващите бе, че област Благоевград е на трето 

място по изплащане на обезщетения за безработица. 

Област Благоевград също е във водещите области по отношение на 
изплатените болнични. За 9-те месеца на 2014 г. в област Благоевград са 

изплатени 3 300 болнични повече в сравнение с миналата 2013 г.  В цифрово 
изражение това означава 1 500 000 лв. повече, в сравнение с 2013 г. Сумата 

изплатени болнични за 9-те месеца на 2014 г. са 22 000 000 лв. В отговор на 
тези цитираните данни, бе направено предложение за проверка на болничните 
от страна на РЗИ. 

С това дневният ред бе изчерпан и г-н Димитров закри заседанието на 
Областния съвет за тристранно сътрудничество. 

 

Секретар:……………………………. 

/Красимира Крумова-Иванова/ 


