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На 06 юни 2017 г., на основание Заповед ОА-РР-184 от 29.05.2017 г., в зала № 5 

на  община Благоевград се проведе заседание на Областния съвет за развитие  на област 

Благоевград, при следния дневен ред: 

1. Информация относно взети решения на заседания на Регионалния съвет 

за развитие на Югозападен район 

2. Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област 

Благоевград 2014 – 2020 г.   

3. Българското председателство на Съвета на ЕС – предизвикателства и 

решения 

4. Доклад за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие 

5. Годишен мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г., за 2016 г. 

6. Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и 

учениците в област Благоевград 2017 – 2019 г.  

7. Други 

На заседанието присъстваха  г-н Бисер Михайлов – Председател на Областния 

съвет за развитие и областен управител на област Благоевград, г-жа Теодора Вълкова - 

Секретар на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и Началник отдел 
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„Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен 

район“, към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и 

административно-териториално устройство“ Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството и следните членове, и упълномощени лица, определени с горната 

заповед: 

 

1. Кирил Котев – Кмет на община Сандански 

2. Минка Капитанова – Кмет на община Гърмен 

5. Николай Георгиев – Кмет на община Кресна 

6. Красимир Герчев – Кмет на община Разлог 

7. Сабит Гагъм – Заместник-кмет на община Белица 

9. Нафие Бошнакова – Заместник-кмет на община Сатовча 

10. Димитър Бакалов – Заместник-кмет на община Хаджидимово 

11. Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ Благоевград 

12. Ахмед Ахмед - Председател на ОбС на община Белица 

13. Емил Илиев – Кмет на община Струмяни  

14. Исмет Узунов - Председател на ОбС Гърмен 

15. Мария Копанарова - Председател на ОбС на община Разлог 

16. Симеон Китанов - Председател на Стопанска камара - Благоевград 

17. Саид Иброш – Заместник-кмет на община Гоце Делчев 

18. Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО 

19. Георги Синански – Председател на ОбС Сандански  

20. Емине Сапунджиева – Общински съвет Якоруда  

21. Минка Салагьорова – Заместник-кмет на община Петрич 

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

23. Евгения Георгиева – Заместник-кмет на община Симитли 

24.  Беди Осман – Заместник-кмет на община Якоруда 

25. Гергана Стоименова – общински съветник – община Симитли 

26. Елена Стойчева – началник-отдел – община Благоевград 

27. Лиляна Айкова – Заместник – председател на ОбС Симитли 

 

На заседанието, присъстваха още Ася Велкова – Главен секретар на ОА 

Благоевград, Красимира Крумова – секретар на Областния съвет за развитие на област 

Благоевград, Миглена Бачева – главен експерт АКРРДС, Савина Гюрова – младши 

експерт в дирекция АПОФУС към ОА Благоевград. 
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По покана на Областния управител присъстваха и следните представители на 

териториални звена на централната изпълнителна власт, без право на глас: 

 

1. Проф. д-р арх. Веселина Троева – Изпълнителен директор на Национален 

център за териториално развитие ЕАД, гр. София 

2. Димитър Димитров – главен експерт  към НЦТР – гр. София 

3. Станислава Поповска – директор на дирекция „Регионална служба по 

заетостта“ – Благоевград 

4. Станка Михова – главен експерт в РД „Социално подпомагане“, Благоевград  

5. Теменужка Стамболиева – Управител на Областен информационен център   

6. Гинка Александрова –Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Петрич 

7. Недялка Цветанова – Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Гоце Делчев 

8. Даниела Рашева - Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Разлог 

9. Ася Велкова – Областна администрация Благоевград 

10. Миглена Бачева - Областна администрация Благоевград 

11. Симона Митова – началник-отдел „Образование“ – община Благоевград 

12. Красимира Крумова  – Областна администрация Благоевград 

13. Румяна Петкова – директор на РД „Социално подпомагане“ - 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. Информация относно взети решения на заседания на 

Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, Областният управител изнесе 

кратка информация за  следните по-важни решения от заседания на РСР на ЮЗР. 

17 – 18 ноември 2016 г. 

Решение 1 

Регионалният съвет за развитие на Югозападен район отправя искане към 

Агенция „Пътна инфраструктура“ за включване в Годишната програма на АПИ за 2017  

г. рехабилитацията на пътен участък от републиканската пътна мрежа на територията 

на област Благоевград: 

- Път ІІІ-1972 Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча 

Решение 2 

Регионалният съвет за развитие на Югозападен район  подкрепя идейния 

проект за изграждане на Лот 3.2 от автомагистрала „Струма“ между Крупник и Кресна, 

чрез т. нар. източен вариант 

13-14 декември 2016 г. 

Решение 1 
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Регионалният съвет за развитие на Югозападен район избира за заместник – 

председател на РСР на ЮЗР за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. – Трайко Младенов 

– кмет на община Костинброд 

Решение 2: 

Регионалният координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на 

Югозападен район приема изменение и допълнение към Вътрешните правила за работа 

на РКК на ЮЗР, като в чл. 7 са добавят алинеи 5 и 6, чрез които се създава възможност 

съответно Областните информационни центрове и Управляващите органи да 

популяризират предстоящите за обявяване процедури по програмите, съфинансирани 

от ЕСИФ (по време на заседания на РСР и РКК) и областните управители да внасят за 

разглеждане проблеми на местните общности с цел търсене на решение съвместно с 

Управляващите органи. 

26 – 27 януари 2017 г. 

І. Регионалният съвет за развитие на Югозападен район предлага на 

Управляващия орган да Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 

2020“: 

1. Да обсъди възможността за промяна на Методиката за подбор и оценка 

на подадени заявки от работодатели, кандидатстващи по бъдещи процедури за 

предоставяне на БФП за Обучение и заетост и Обучение и заетост на младите хора по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, като в Методиката 

да се включат критерии за класиране на кандидатите, в т.ч. и общините, съобразно 

приоритетите на съответната област/регион икономически дейности и съобразно 

приоритетите на Областната стратегия за развитие. 

2. Да се определи отделен финансов ресурс за публичния и частния сектор 

за проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, по 

които те са допустими работодатели 

01 – 02 юни 2017 г. 

1. Регионалният съвет за развитие на Югозападен район взе решение 

областните управители на областите от Югозападен район да изпратят писма до 

Министерски съвет с искане за отпускане на целево финансиране на Междинните 

оценки на Областните стратегии за развитие 2014 – 2020 

 2. РСР на ЮЗР взе решение в Комитета за наблюдение на Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020“ като член – титуляр да бъде г-н Николай 

Пехливанов – Областен управител на Софийска област. 

3. По предложение на Областния управител на област Благоевград, РСР на ЮЗР 

взе решение в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж 

2014 – 2020“ като член – титуляр да бъде д-р Атанас Камбитов – кмет на община 

Благоевград.  

След така представената информация Председателят на ОСР даде думата на 

присъстващите за коментари и след като такива не постъпиха, се премина към т. 2 от 



 

5/11 

дневния ред 2. Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област 

Благоевград 2014 – 2020 г.   

По тази точка от дневния ред Областният управител напомни на присъстващите, 

че съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие, през 2017 г. предстои да 

бъдат изготвени Междинни оценки за изпълнението на Областните стратегии за 

развитие и на Общинските планове за развитие за периода 2014 – 2020 г. 

За изготвяне на Междинната оценка, Председателят на ОСР предложи да бъде 

взето следното решение: 

Да бъде определен по един или двама експерти от всяка община, които да 

оказват съдействие и да предоставят необходимата информация и данни за 

изпълнението на конкретни индикатори, с оглед качествено изготвяне на Междинната 

оценка. Решението беше подложено на гласуване и беше прието с пълно мнозинство. 

Областният управител обобщи взетото решение като уведоми представителите 

на общините, че в рамките на няколко дни ще получат официално писма за 

определянето на конкретните експерти. 

Във връзка с изготвянето на Междинната оценка г-н Михайлов представи на 

присъстващите Изпълнителният директор на Националния център за териториално 

развитие проф. д-р арх. Веселина Троева, специално поканена да присъства на 

заседанието, за да внесе повече яснота относно процеса по изготвяне на Оценката. 

Проф. Троева представи кратка информация за НЦТР, който тя представлява 

като наблегна най-вече на необходимото съдействие от страна на Общините за 

предоставяне на информация, за да могат да се изпълнят изискванията съгласно Закона 

за Регионално развитие. Тъй като сега е периода, в който съгласно системата за 

програмиране на Регионалното развитие трябва да бъдат извършени Междинните 

оценки на Областните стратегии за развитие. 

Екипът на НЦТР ще се концентрира върху основните проекти, които са 

изпълнени на територията на Областта във всички Общини. Ще бъде необходима 

информация за това какви проекти са били сключени, за кои са подадени апликационни 

форми и кои са били одобрени. С данни за наименование, цели, съответно финансиране, 

стойност на усвояване, продължителност на проекта. Всичко това ще помогне за 

изготвянето на Междинната оценка. 

Ще бъде проследено усвояването на ресурсите и доколко това отговаря на 

заложените цели в Областната стратегия, постигането на тези цели и резултатите от 

изпълнението на проектите. 

Проф. Троева изрази своята надежда за бъдещо добро сътрудничество. 

Срокът за предоставяне на информацията от Общините е 10 дни. Срокът за 

изготвяне на документа от НЦТР е 3 месеца. 
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След направените уточнения, Областният управител предложи да се премине 

към т. 3 от дневния ред 3. Българското председателство на Съвета на ЕС – 

предизвикателства и решения. По тази точка думата бе дадена на г-жа Теменужка 

Стамболиева – управител на Областен информационен център Благоевград.  

Г-жа Стамболиева представи следната по-синтезирана информация касаеща 

предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС.  

България ще председателства Съвета на ЕС в периода Януари - Юни 2018 г. 

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите — 

членки на ЕС, на всеки шест месеца. През този шестмесечен период председателството 

ръководи заседанията на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира 

непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета. 

Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно 

сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“. Тази система е 

въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и 

изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат 

разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма 

всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма. 

Председателството ръководи заседания на различните състави на Съвета (с 

изключение на Съвета по външни работи) и на подготвителните органи на Съвета, 

които включват постоянни комитети, като Комитета на постоянните представители 

(Корепер), и работни групи и комитети, които разглеждат много специфични теми. 

Обемът на организационната работа: 200 подготвителни органа (комитети и работни 

групи) с 2000 срещи за 6 месеца. 

В рамките на своето председателство България ще бъде изправена пред 

предизвикателствата на наблюдаващите се в световен мащаб: Несигурност, военни 

конфликти, тероризъм, Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) със САЩ, НАТО. В европейски мащаб: Евро скептицизъм, изоставане в 

конкурентоспособността, демографски проблеми, радикализация и възход на 

национал-популизма, мигрантски проблем, Брекзит, присъединяването на Западните 

Балкани, Турция и др.  

Наред с това ще започне и подготовка за новите избори за парламент (2019 г.). 

В същото време е стартиран и дебат по „Бялата книга за бъдещето на Европа“, както и 

работата по подновяването на стратегическите документи на ЕС за периода след 2020 

г. (нова стратегия за многогодишна финансова рамка). Обхватът на председателството 

в рамките на шестте месеца е : 30 - 50 заседания на ниво министри; 450 срещи с 

Европейския парламент; 2000 формални и неформални срещи. 

За 6-те месеца на председателството се очакват между 20 хил. и 30 хил. души да 

посетят България. Това ще даде възможност на България за влияние и престиж в Европа 

и в света.  Възможност да влияе пряко върху  дневния ред на ЕС (чрез приоритетите и 

програмата за приемане на нормативните документи през периода). Възможност да 

подобри и да демонстрира  административен капацитет сред партньорите си 
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(организационен капацитет, умение за водене на преговори, експертен потенциал). 

Възможност чрез съпътстващата културна програма и в неформални срещи да привлече 

инвестиции и туризъм. Възможност да влезе в световния новинарски обмен с 

положителни новини. Възможност да получи преки икономически ползи от 

организацията на мащабните и многобройни събития (наемане на преводачи, покупки 

на техника, наемане на коли, хотели, кетъринг и ремонти на сгради и пътища вкл. и 

възможност за реклама на местни продукти и фирми. Възможност да влияние и престиж 

на Европа в България.  Възможност за преодоляване на негативни нагласи и 

евроскептицизъм в България (повече хора ще имат възможност да научат повече за 

дълбоката същност на Европа – нейното законодателство и начина по който Европа 

функционира и взема решения). Възможност за пряк достъп на хората в България до 

отговорни лица (депутати, високопоставени административни служители, експерти) в 

ЕС. (на формални и неформални срещи на място, вкл. във вътрешността на страната). 

Възможност за установяване на лични контакти на политическо, административно и 

експертно ниво и мн. др. 

В обобщение г-жа Стамболиева обърна внимание на всички присъстващи 

представители на общини, че все още имат възможност да се включат с конкретни 

събития в културната програма на страната по време на Председателството, с което да 

привлекат посетители и чуждестранни туристи в региона и така да популяризират 

привлекателността на многото туристически дестинации в областта. 

Г-н Михайлов благодари на г-жа Стамболиева за приетата покана да присъства 

на заседанието и за изчерпателната информация, която представи, след което отправи 

запитване към присъстващите за въпроси и коментари. 

След като не постъпиха такива, Областният управител предложи да се премине 

към следващата точка от дневния ред:  4. Доклад за дейността на Комисията по заетост 

към Областния съвет за развитие. По тази точка Председателят на ОСР даде думата на 

г-жа Станислава Поповска - директор на дирекция „Регионална служба по заетостта“ – 

Благоевград и секретар на Комисията по заетост към ОСР. В своя доклад г-жа Поповска 

представи следната информация:  

В резултата на проведените заседания на Комисията по заетост са извършени 

следните дейности:  

1. Разглеждане и утвърждаване на държавния план-прием  за съответната  

учебна  година в паралелките   за    професионална   подготовка   в   

професионалните   гимназии  и   в профилираните гимназии на територията 

на Област Благоевград; 

2. Разработване, разглеждане и одобряване на проект на  Регионална програма 

за заетост и обучение на Област Благоевград; 

3. Разглеждане, оценка и  класиране на  заявките  от   работодатели   за   

предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ  по  схема “ Обучения и 

заетост” и “Обучения и заетост на младите хора” по Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; 
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4. Два  пъти   в  годината  набира,  обработва  и  предоставя   на   Агенцията  по  

заетостта  информация за потребностите на работодателите  от  работна  сила  

на  територията на областта,  като  взема  предвид  приоритетите  на  

областната   стратегия   за  развитие,  областните и общински  планове  за  

развитие, както  и  приоритетите  на  националните стратегически документи 

и Националния план за действие по заетостта. 

Г-жа Поповска представи и информация за нивото на безработица, според която     

към 30.04.2017 г. равнището на безработица на територията на област Благоевград е 

10.6 %, което е с 2.7 пункта по-ниско спрямо аналогичния период на 2016 г. 

Регистрираните безработни лица са 16 021, при 20 159 спрямо същия период на 

предходната година.  

За периода 01.01.2017 г. – 30.04.2017 г.  Обявените свободни работни места на  

първичния пазар са 3 196 . 2 330 е броят на устроените на работа безработни лица                

с посредничеството на Дирекциите „Бюро по труда“. 438 лица са включени в програми 

и мерки за  заетост и обучение съгласно Националния план за действие по заетостта, а        

206 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.  Схемата „Младежка заетост“ е 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; Периодът на заетост е 6 месеца, като от работодателя се  

осигурява наставник.  

Г-жа Поповска представи информация и за програми и мерки за заетост  

съгласно НПДЗ насочени към различни приоритетни целеви групи, които са:  

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. 

Г-жа Поповска обърна специално внимание, че по всяка от изброените програми 

и мерки за заетост, работодатели могат да бъдат всички общини, което е и средство за 

намаляване на процента на безработицата в региона. Сред презентацията на г-жа 
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Поповска г-н Михайлов изказа специални благодарности за активната работа на 

Комисията по заетост, която дава конкретни резултати. 

Г-н Михайлов предложи да бъде одобрен така представения Доклад за дейността 

на Комисията по заетост от всички членове на ОСР, с което т. 4 от дневния ред се 

изчерпа и се премина към точка пета: Годишен мониторингов доклад за изпълнението 

на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г., за 2016 г. 

По тази точка думата бе дадена на г-жа Станка Михова – главен експерт  в 

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, която наблегна на 

следната по-важна информация: През 2016 година са извършени следните дейности: 

По мярка І. Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на 

грижите за деца: 

I.1. Разкрит е Център за обществена подкрепа – Благоевград, с капацитет 40 

места. І.2. Разкрит е Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие или друга 

форма на експлоатация – Гоце Делчев, с капацитет 10 места 

По мярка ІІ. Услуги за хора с увреждания:  ІІ.1 Открито е Защитено жилище за 

възрастни с умствена изостаналост –  с. Вълково, общ. Сандански. По мярка ІІІ. Услуги 

за възрастни хора: През 2016 г. няма разкрити нови услуги за възрастни хора. Наред с 

това е Реформиран и е намален капацитета на Дома за деца лишени от родителска грижа 

(ДДЛРГ) – с. Първомай, общ. Петрич.  От 01.07.2016 г.  капацитета на Дома е намален 

от 50 на 35 места. 

Г-жа Михова изведе и следните констатации: Във водения регистър на 

приемните семейства в РДСП – Благоевград към 31.12.2016 г. са вписани 121 приемни 

семейства, от тях 2 доброволни и 119 професионални. Настанените деца в тях са общо 

84 като всички са в професионални приемни семейства. Увеличени са социалните 

услугите за възрастни с увреждания. С разкриването на  Защитено жилище – с. Вълково, 

общ. Сандански. Увеличени са услугите за подкрепа и кризисна ситуация с 

разкриването на Център за обществена подкрепа – Благоевград и Кризисен център за 

деца и лица, пострадали от насилие или друга форма на експлоатация – Гоце Делчев. 

Независимо от наличния капацитет на съществуващите вече СУ към декември 2016 г. 

в ДСП – за област Благоевград има подадени общо 437 молби-заявления на лица, които 

чакат настаняване в социални услуги. От тях около 50 % 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 над 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 2016г. осигуряването им е на 

принципа на „компенсирана промяна”. Откриването на нови социални услуги, се 

извърши след намаляването капацитета на вече функциониращи такива.   
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В заключение, г-жа Михова уведоми присъстващите, че Звеното за мониторинг 

и оценка няма препоръки към Областния съвет за развитие за актуализиране на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) - Област 

Благоевград за 2017 г. 

В същото време напомни на всички представители на общини, че крайният срок 

за представяне на Годишните планове за развитие на социалните услуги на общините, 

за текущата година е бил 30 април и призова всички, които все още не изпълнили това 

задължение да го направят, за да може Регионалната дирекция „Социално 

подпомагане“ да предостави необходимата информация на Националната дирекция. 

След презентацията на г-жа Михова, Годишният мониторингов доклад бе приет 

от всички присъстващи, с което се премина към следващата точка от дневния ред шеста: 

Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област 

Благоевград 2017 – 2019 г. По тази точка от дневния ред думата бе дадена на г-жа 

Милена Бачева – главен експерт към Областна администрация Благоевград.  

В своята  презентация г-жа Бачева акцентира върху следните по-важни аспекти 

на Стратегията:  

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

на област Благоевград се разработва в изпълнение на разпоредбата на чл. 196 от Закона 

за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) 

и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 

г.). В основата на Областната стратегия стоят анализите на общините на територията 

на област Благоевград за потребностите от подкрепа по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приети 

от съответните общински съвети.  

Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа 

на изводите от общинските анализи, стратегическите и оперативни цели, необходимите 

мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели. 

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на 

област Благоевград включва 6 оперативни цели като г-жа Бачева информира 

присъстващите, че няма да се спира подробно на всяка от поставените цели, а по-скоро 

ще наблегне на мерките за тяхното постигане. 

По-важните мерки, които открои г-жа Бачева са: 

- Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на индивидуалните 

потребности на децата и учениците и разграничаване на нуждата от обща и 

от допълнителна подкрепа. 

- Прилагане в образователните институции на методи и подходи за ефективна 

работа с децата и учениците с обучителни трудности във формите за общата 

подкрепа за личностно развитие 

- Организиране в образователните институции на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците със СОП  
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- Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява на всички 

деца и ученици като средство за утвърждаване на позитивна самооценка и 

мотивиране. 

- Дейностите по кариерно ориентиране и консултиране като част от общата 

подкрепа за личностно развитие. 

- Дейности за подкрепа на дарбите и талантите на децата и учениците. 

Прилагане на системи за поощрения и награждаване на децата и учениците 

на училищно, общинско и областно ниво. 

- Предотвратяване на напускането на училище и ефективно включване на 

отпаднали ученици обратно в образователната система и много други. 

 

РЕШЕНИЕ №1 

По т. 2 от дневния ред бе взето решение За целите на Междинната оценка на 

Областната стратегия за развитие на област Благоевград да бъде определен по един или 

двама експерти от всяка община, които да оказват съдействие, да предоставят 

информация за изпълнението на индикаторите за напредък по изпълнението на 

Областната стратегия за развитие 

РЕШЕНИЕ №2 

По т. 4 от дневния ред, членовете на Областния съвет за развитие на област 

Благоевград приемат Доклада за дейността на Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие  

РЕШЕНИЕ № 3 

По т. 5 от дневния ред членовете на Областния съвет за развитие на област 

Благоевград приеха Годишния мониторингов доклад за изпълнението на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги  на област Благоевград 2016 – 2020 г. 

РЕШЕНИЕ №4  

По т. 6 от дневния ред членовете на Областния съвет за развитие приемат 

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на 

област Благоевград 2017 – 2019 г. 

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

развитие на област Благоевград бе закрито. 

 

Изготвил: 

Красимира Крумова – старши експерт в дирекция АКРРДС 


