РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВА
БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител на област
с административен център Благоевград

ПРОТОКОЛ
№ 2/08.12.2014 год.

от заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество
Благоевград
Днес, 08.12.2013 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 на тема „Очакваните социални измерения
през 2015 г.“ от г-жа Теменужка Златанова – Началник отдел „Жизнен
стандарт и доходи от труд“ - Министерство на труда и социалната политика
2.
Предложения за включване на допълнителни функции в
Правилника за дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество
по отношение на осигуряването на безопасни условия на труд
3.

Разни

На заседанието присъстваха следните членове, определени с горната
заповед:
Председател: Бисер Михайлов – Областен управител на област с
административен център Благоевград
Зам.-председател: Асим Адемов – 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
2700 Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9
тел.: +359 (73) 88 14 01, факс: +359 (73) 88 14 03
E-mail: Info@bl.government.bg
Web: www.bl.government.bg

2.

Димитър Марчев – Председател на КТ Подкрепа

3.

Златко Златев – Директор на ТП на НОИ Благоевград

4.

Атанаска Златкова – главен експерт в РДСП Благоевград

6.

Петър Попадиин – директор на Д ИТ Благоевград

7.

Емануил Манолов – председател на КНСБ Благоевград

8.

Жана Техова – старши експерт – РИО Благоевград

9.

Симеон Китанов – Председател на Регионална стопанска камара Благоевград

10. Катя Янчовичина – директор на
Благоевград

ТД на НАП-София, офис

11. Жана Техова – Регионален инспекторат по образованието
На заседанието на Областния съвет за тристранно сътрудничество
присъстваха още:
Теменужка Златанова – началник отдел „Жизнен стандарт и доходи от
труд“ - Министерство на труда и социалната политика
Силвия Стоева – експерт от МТСП
Илия Гаралиев – експерт от МТСП
Инж. Стилияна Ерделска – директор на дирекция АКРРДС
Миглена Бачева – главен експерт в дирекция АКРРДС
Антоанета Миленкова – връзки с обществеността към ОА
Представители на медиите
Заседанието бе открито от Председателя на Областния съвет за
тристранно сътрудничество г-н Бисер Михайлов, който преди да представи
дневния ред, провери наличието на кворум за заседанието. Поради липса на
предложения за други точки в дневния ред, същият бе приет единодушно.
По т. 1 от дневния ред г-н Михайлов даде думата на г-жа Теменужка
Златанова, която на свой ред изказа благодарности за поканата и изрази
задоволството си от доброто сътрудничество между Областна администрация
и Министерството на труда и социалната политика в нейно лице.
Г-жа Златанова представи на вниманието на присъстващите Доклад на
тема „Очакваните социални измерения през 2015 година“, в който беше
представена средносрочната бюджетна прогноза за 2015 – 2017 година.
Докладът съдържаше статистическа информация за средната работна
заплата за страната за периода 2009 – 2013 г.; общият доход средно от
домакинствата за същия период; доходът от работна заплата, средният размер
на пенсията.
На въпрос относно разликата в данните за работна заплата и общия
доход средно от домакинствата, г-жа Златанова изрази мнение, че в
Благоевградска област преобладават секторите със средна работна заплата и
по този начин се обяснява ниският размер на пенсиите, тъй като повечето хоа
се осигуряван на минималните осигурителни прагове. До тази тенденция води
и разликата между средната работна заплата за Благоевград и доходите от
заплатата в домакинство.
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Г-жа Златанова представи и процента на безработицата за региона,
който е 13.5 % при 12.9% средно за страната, както и БВП на глава от
населението в текущи цени за 2011 в лева, който за Благоевград е 1228 лв.
Г-жа Златанова представи на вниманието на присъстващите и
Актуализирана макроикономическа прогноза, според която икономическият
растеж за 2015 г. е 0,8 % като се очаква леко да нараства.
Според средносрочната бюджетна прогноза минималната работна
заплата от 1 януари 2015 ще стане 360 лв., от 01 юни 2015 г. ще достигне 380
лв., а от 01 януари 2016 година ще нарасне до 440 лв. и от 01 януари 2017
година – до 460 лв.
Според така представения доклад, параметрите в социалната област за
Благоевградска област остават непроменени във всички категории в
сравнение в предходната година.
Г-жа Златанова се спря и на темата за обезщетението при бременност и
раждане, което си остава 340 лв. за целия период до 2017 година, а именно –
410 дни за отглеждане на малко дете от 1 до 2 годишна възраст. Запазват се
също и обезщетенията при безработица.
Представена бе и линията на бедност за 2015 година, която е разчетена
на 286 лв. на човек от населението.
Г-жа Златанова засегна и въпроса за индексацията на пенсиите, която е
определена на 1,9 % за 2015 година, така максималният размер на пенсиите
за 2015 г. е 910 лв., а минималният става от 154 на 157 лв.
Друг въпрос, на който бе обърнато внимание бе заложеното 10 %
ограничение на разходите в бюджетната сфера, което според г-жа Златанова
неминуемо ще наложи една оптимизация на административните структури.
Темата за социалната закрила и осигуряването на равни възможности
също бе повдигната, като г-жа Златанова заяви, че стремежът е да има
целенасоченост на социалните помощи, към уязвимите групи и интеграция на
хората с увреждания.
Обърнато бе внимание също и на договорения минимален осигурителен
праг от страна на Министерството на труда и социалната политика, който
остава 380 лв. г-жа Златанова изрази безпокойството си относно дискомфорта,
който ще се получи и за работодатели и за работещи, но заяви, че експертите
на МТСП не са били готови за размера на минималната работна заплата – 360
лв.
С това т. 1 от дневния ред бе изчерпана, г-н Михайлов благодари на гжа Златанова за изчерпателната информация и даде думата на присъстващите
за мнения и въпроси.
Думата взе г-н Марчев, който отправи въпрос към Г-жа Златанова
относно това дали се е променил жизнения стандарт в някаква посока в
Благоевградска област, според доклада, който тя представи.
В отговор г-жа Златанова изказа мнение, че жизненият стандарт не се е
променил нито в Благоевград, нито в страната и да се има предвид факта, че
сравняваме страната си с Европейския съюз. Г-жа Златанова сподели и
виждането си за сивата икономика, която според нея е бич за страната ни, в
това число получените пари на ръка, нелоялната конкуренция и др.
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Г-н Марчев отправи въпрос и към г–н Михайлов, относно това дали в
настоящото правителство ще бъде въведена електронната здравна карта.
Г-н Михайлов подчерта безспорната полза от въвеждането на
електронната здравна карта, като заяви, че поема личен ангажимент за
организирането на съвместна среща с Министър Москов, за да се види на какъв
етап е този процес.
Г-н Марчев зададе нов въпрос към г-жа Златанова, свързан с честата
смяна на правителства и до колко това се отразява върху политиката на
доходите в страната. В отговор г-жа Златанова категорично подчерта, че
неминуемо се отразява и че е изключително важно винаги да бъде търсен
диалог, за да може представената разчетна прогноза да бъде приета от
настоящото правителство.
Следващият въпрос на г-н Марчев към г-жа Златанова бе относно
наблюдаваната разлика в много от представените показатели между София –
град и останалата част на страната. Г-жа Златанова даде обяснението с това,
че в София-град са най-големите администрации на Министерски съвет,
Народното събрание и Президентството, наред с това в София са и всички ITфирми и специалисти, чието заплащане е значително по-високо от това на
лицата, работещи в шивашките фирми. Всичко това обяснява наблюдавания
дисбаланс на много високи и много ниски работни заплати в София-град в
сравнение с останалите региони в страната.
След проведената дискусия думата взе г-н Златко Златев, който засегна
темата за въвеждането на електронния болничен лист, което води след себе
си редица промени и налага провеждането на разяснителна кампания на
лицата, издаващи болнични листа.
Г-н Михайлов на свой ред направи предложение да бъде организирана
и проведена работна среща с експерти от институциите РЗИ, НОИ, РЗОК, с
което да бъде въведена по-голяма яснота относно въвеждането на
електронния болничен лист. В отговор, г-н Златев декларира желанието и
готовността си да съдейства да бъдат проведени срещи по места с цел
разясняване на въпросите около това нововъведение.
Думата взе г-н Манолов, който постави въпроса за това колко пари са
влезли в областта през програмния период 2007-2013 година, които на
практика не могат да бъдат видени. Г-н Манолов подчерта необходимостта от
координиране от страна на Министерството на труда и социалната политика
на останалите министерства, които така наречено „събират парите“.
Г-н Манолов защити тезата, че е добре да бъде възобновена
инициативата за работещите Съвети по общини, въпреки срещаните
трудности. Г-н Михайлов даде уверението, че това ще бъде направени и че
инициативата ще бъде продължена и надградена.
По т. 2 от дневния ред бяха представени мненията на г-н Марчев и г-н
Попадиин.
Мнението на г-н Марчев бе, че е добре да бъде създадена Комисия по
условия на труд към Областния съвет за тристранно сътрудничество, след
уточнението, че такава вече не съществува, което да бъде направена на
следващото заседание на Съвета.
Според г-н Попадиин функциите по осигуряване на безопасни условия
на труд са вменени на Дирекциите Инспекция по труда и е задължение на
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всички работодатели. С тези аргументи г-н Попадиин подкрепи предложението
на г-н Марчев да бъде създадена Комисия по условия на труд след като се
изясни дали такава Комисия вече не съществува.
С това т. 2 от дневния ред бе изчерпана и се премина към т 3. Разни, по
която думата взе г-н Бойко Костадинов от ОД на МВР, който бе специално
поканен във връзка с възникнали въпроси на предходното заседание относно
съхранението на взривни вещества на територията на областта.
Г-н Костадинов увери присъстващите, че на територията на областта има
един единствен склад за съхранение на такива вещества в Мина Ораново, при
който обаче има много добри условия на постоянен контрол, включително и
провеждани внезапни проверки от страна на органите на ОД на МВР.
Г-н Костадинов изрично подчерта, че на територията
на област
Благоевград няма утилизация на взривни вещества. Същевременно с това,
обаче той обърна внимание на факта, че препаратите за растителна защита
на се контролират разпоредено от МВР, а контролът е необходим. Г-н
Костадинов заяви също, че на територията на областта няма откраднати
взривни гранати и др., и че всичко това се проверява и се водят на отчет от
служба КОС.
В заключение г-н Марчев предложи на следващото заседание да бъде
обсъдена темата за потенциалната опасност от наводнения, покачването на
нивата на реките и язовирите в следствие на продължителни валежи и пр.
като бъдат поканени експерти от РИОСВ.
С това дневният ред бе изчерпан и г-н Михайлов закри заседанието на
Областния съвет за тристранно сътрудничество.

Секретар:…………………………….
/Красимира Крумова-Иванова/
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