
РЕГИОНАЛНА
ЗАСТЪПНИЧЕСКА
КАРТА ЗА ОБЛАСТ

БЛАГОЕВГРАД

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ 
се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия 

на Финансовия механизъм на ЕИП. www.Activecitizensfund.Bg

Активни граждани
за местни и национални реформи

в здравеопазването

Наонана

National Patients’ Organisation

аенса
ораная



1. Въведение 

 Настоящата застъпническа карта е изработена в рамките на проект „Активни граждани за местни и 
национални реформи в здравеопазването“. Проектът се изпълнява от Национална пациентска организация с 
финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, 
Фонд Активни граждани България. Целта на този проект е да укрепи гражданското участие в здравеопазването, 
както на местно, така и на национално ниво. На практика това ще бъде постигнато по два начина: на местно 
ниво проектът ще се съсредотоци в областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Сливен, Шумен, Смолян, 
Хасково и Плевен. Във всяка една от тези области е идентифициран местен координатор по застъпничество, 
който да сформира гражданска група и да координира изпълнението на регионална застъпническа карта, чрез 
която да се постигне пряко подобрение на конкретен проблем в здравеопазването. На национално ниво 
проектът ще създаде уникален за България дигитален инструмент за гражданско участие – интерактивна 
платформа за комуникация и дебат, която ще има разнообразни функционалности и ще създава възможност 
за организации и граждани да подават свои сигнали, да генерират предложения, да участват в уебинари и 
виртуални приемни, да имат достъп до събития и ключови документи. Платформата ще разполага с 
регионални секции, които ще могат да се използват за информация и дебат от гражданите на ниво област.
 Настоящата застъпническа карта за област Благоевград е изработена от регионалния координатор по 
проекта Биляна Благоева Петкова. Тя има за цел да идентифицира проблеми и нужди по отношение на достъпа 
и качеството на здравеопазването в област Благоевград, като подбере онези от тях, които могат да намерят 
решение на регионално ниво чрез мобилизиране на гражданска активност. Картата съдържа както преглед на 
нуждите и проблемите, така и план за действие, чрез който в продължение на 8-10 месеца регионалният 
координатор, граждански групи и пациентски организации да предприемат действия за разрешаване на 
конкретни проблеми и подобряване на достъпа до здравеопазване в сътрудничество с местната и областната 
управа. Тези регионални инициативи целят да обединят гражданите около каузи от общ интерес, да подобрят 
общуването с местните власти и да покажат, че когато гражданите са активни, могат да се намерят решения на 
различни проблеми и състоянието на здравеопазването да се подобри за всички.
 Картата е изработена чрез преглед на документи и актуални данни за здравеопазването в областта и 
чрез провеждане на интервюта със заинтересовани страни, сред които Регионална здравна инспекция, 
Община Благоевград, служба „Паркинги и гаражи“, представители на местната власт, хора с увреждания, 
пациенски организации, служители на РЗИ, граждански организации, представител на Национален център по 
обществено здраве и анализи, председател на Втори ТЕЛК състав, общински съветници. Методологическа 
подкрепа при изработване на картата е оказана от екип на Национална пациентска организация. 



 Икономическото развитие на област Благоевград е много добро. Брутният вътрешен продукт на човек 
от населението в областта продължава да нараства, въпреки че остава значително по-нисък от средния за 
страната. Нивата на заплатите и доходите също нарастват. Икономическата активност в областта е 
сравнително висока, но през 2020 г. заетостта намалява, а безработицата се повишава. Броят на 
нефинансовите предприятия спрямо населението продължава да нараства и остава третият най-висок в 
страната. Благоевград е сред областите с най-добро качество на пътищата. Обратно на общите тенденции 
областта е сравнително добре икономически развита, а нивото на местните данъци остава ниско и през 2021 
г. Престъпленията са сравнително малко, а разкриваемостта им – сравнително висока.
 Благоевград е сред областите със сравнително добри резултати в сферата на демографските 
показатели, въпреки че и тук са в сила общите тенденции към бързо застаряване на населението. През 2020 г. 
коефициентът на естествен прираст намалява рязко след двегодишен ръст, макар да остава по-висок от 
средния за страната (–7,6‰ при –9,5‰ в страната). Областта продължава да привлича население и 
коефициентът на механичен прираст е 2,5‰. Застаряването на населението нараства, но е по-ниско от 
средното за страната и през 2020 г. коефициентът на възрастова зависимост като съотношение на населението 
на над 65 години към това на 0–14 години достига 136,1% (при 150,6% в страната), а към това на 15–64 години 
– 30,8% (при 34,1% в страната). Сравнително малка част от населението живее в градовете (60,3% при 72,9% в 
страната), но гъстотата му в урбанизираните територии е висока (2264 души/кв.км при 1506 души/ кв.км в 
страната). Делът на здравноосигурените лица в областта намалява леко през 2020 г., но остава над средните 
за страната стойности. В същото време здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари (както 
общопрактикуващи, така и специалисти) и на болнични легла. Броят на леглата в многопрофилните болници в 
областта нараства постоянно през последните години, но все още остава сравнително нисък – 4,13 на 1000 
души от населението при 5,52 на 1000 души в страната. Броят на преминалите за лечение болни продължава 
да е сравнително нисък, но предвид недостига на лекари и легла в местните многопрофилни болници 
вероятно жителите на областта търсят здравни грижи в други области. Коефициентът на детска смъртност 
остава сред най-ниските в страната – 3,0‰ (при 5,1‰ в страната) през 2020 г.

2. Обща информация за града и областта



Демографски фактори
 По данни от текущата демографска статистика, населението на област Благоевград в края на 2021 г. е  
298 251 души, което представлява 4.36% от населението на страната и поставя областта на 6-то място по 
относителен дял на населението. В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 2 887 
души, или с 1.0%.          
 През 2021 г. в област Благоевград са регистрирани 2 607 родени деца, като от тях 2 595 (99.5%) са 
живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 60 деца, или с 2.3%. а през 
2020 г.  тенденцията е 8,8 за областта, а за страната е 8, 5. Коефициентът на обща раждаемост в област 
Благоевград през 2021 г. е 8.7‰, а през предходните 2020 и 2019 г. е бил съответно 8.8 и 9.2‰. Броят на 
живородените момчета (1305) е с 15 по-голям от този на живородените момичета (1290). 
 В градовете и селата живородени са съответно 1 678 и 917 деца, а коефициентът на раждаемост е 
9.3‰ в градовете и 7.7‰ в селата. 
 Броят на умрелите лица в област Благоевград през 2021 г. е 5 796, а коефициентът на обща смъртност 
- 19.3‰, при 21.7‰ общо за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите в областта нараства с 
833, или с 16.8%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.
 Все още ниските стойности на раждаемост, засилените миграционни процеси и плавно 
повишаващите се показатели за обща смъртност обуславят отрицателния естествен  прираст на населението в 
Благоевградска област през последните 10 години, но в сравнение с тези  за страната стойностите са 
значително по-благоприятни. През 2021 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на 
област Благоевград е намаляло с 3 201 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на 
естествения прираст, е минус 10.6‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 8.5‰, а в 
селата - минус 13.9‰. Съществено влияние върху броя и структурата на населението оказва и механичният 
прираст, който през 2021 година е положителен - плюс 314 души. Намалението на населението в областта e в 
резултат на отрицателния естествен прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в 
селата.
 Анализите на демографските показатели за Благоевградска област през последните десет години 
показват, че е налице демографска криза, характеризираща се с депопулация. Нейните главни характеристики 
са все още ниската раждаемост, високата обща смъртност и миграционните процеси, които водят до 
отрицателен естествен прираст на населението. Поддържането на тези отрицателни стойности на естествения 
прираст е резултат от застаряването на населението и промените в репродуктивните му нагласи, като 
последните до голяма степен се дължат на ниския жизнен стандарт. Въпреки неблагоприятните тенденции, в 
резултат на временната миграция (пребиваващи без постоянна адресна регистрация голям брой студенти и 
ученици, обучаващи се в Американски университет, ЮЗУ “Неофит Рилски” и профилираните средни училища 
в Благоевград, както и големия туристически поток в определени населени места – курортни центрове, като 
Банско и Сандански) е налице временно увеличаване на броя на населението. Това води до допълнително 
натоварване на здравната система в областта, особено структурите на ЦСМП. Гореизброените показатели за 
областта, сравнени с тези за страната, са в по-благоприятна позиция през наблюдавания период, особено 
значителното снижаване на показателя детска смъртност, с изключение на показателите за детска смъртност 
в областта през 2020 година, когато има 8 регистрирани смъртни случая на деца под 1 година (при 301 за 
страната).

3. Преглед на състоянието на
здравеопазването в региона



Регистрирани заболявания, болестност 
 През 2021 г. най-голям дял от болестността за Благоевградска област се пада на болестите на органите 
на кръвообръщението – регистрирани са 87731 случая /21,61%/ при 145745 случая /20,88%/ за 2019 г. Следват 
болести на дихателната система с 68 094 случая /16,77%/ при 166428 случая  /23,85%/ през 2019 г.,  болести на 
костно-мускулната система на съединителната тъкан – 29894 случая /7,36%/ в сравнение с данните от 2019 г., 
когато са били 55341 случая /7,93%/,  някои инфекциозни и паразитни болести – 28547 случая /95,71%/  при 
46958 /6,72%/ за 2019 г.
 Броят на хоспитализациите в лечебните заведения за болнична помощ на територията на 
Благоевградска област през 2021г. е 43400 , което е с 5331 лица по-малко  от изписаните болни през 2020 г. / 
48731 лица/.
 Анализът на данните показва че във водещи заболявания са острите инфекции на горни дихателни 
пътища – извършените първични прегледи през 2021г. са 128 341, спрямо 2020 г. когато са 119 195. Най-много 
прегледи са направени на деца – 107 738, следвани от прегледите на лица от 35 г. до 65 г. – 10 854. Острите 
инфекции са следвани от други остри респираторни инфекции на долни дихателни пътища, като извършените 
прегледи през 2021 г. са 23 030 или с 2035 повече от 2020 г., когато са 20 995. Водещи са прегледите във 
възрастовия диапазон до 18 г. - 9276.
 На трето място се нареждат първичните прегледи за грип и пневмония, които през 2021 г. са 16715 
спрямо 17406 през 2020 г. Независимо от факта, че първичните прегледи са намаляли с 691 през 2021 г., 
най-много прегледи са направени във възрастовия диапазон от 35 г. до 65 г., следвани от брой прегледи сред 
лица над 65 г.

Хронични незаразни болести
 На територията на област Благоевград изпълнение на дейностите по Националната програма за 
превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 се осъществяват от Регионална здравна инспекция 
Благоевград, Дирекция „Обществено здраве”, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”. 
Както общинска, така и областна програма за превенция на хроничните незаразни болести не е разработена. 
Създаден е програмен съвет от специалисти, работещи в общините и болниците на територията на областта, 
както и от представители на академичните среди на ЮЗУ „Н.Рилски”. 
 Безспорно нарастващите нива на човешки и финансови загуби, свързани с хроничните заболявания, 
привличат политическото внимание на национално и европейско равнище. Поставя се акцент върху 
използването на най-добрите практики за подобряване на здравето и профилактика на заболяванията. 
Осъществява се промоция на здравословния начин на живот и профилактика на болестите, както и ограничаване 
на основните рискови за здравето фактори. Въпреки това резултатите не са обнадеждаващи - не се предприемат 
достатъчно мерки за предотвратяване или забавяне на появата на хронични заболявания, нито за ефективен 
контрол на хроничните заболявания след тяхната поява.

Здравна мрежа
На територията на община Благоевград има адекватно организирана система за здравно обслужване на 
населението с обновяваща се материално-техническа база и квалифицирани кадри. Системата обхваща 
следните сектори: 
• Извънболнична медицинска помощ (първина и специализирана); 
• Болнична медицинска помощ; 
• Стоматологично обслужване; 
• Хигиенно – епидемиологичен контрол. 



Регистър на болниците в Благоевград:
Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград АД
– гр. Благоевград, ул. “Бр.Миладинови“ №21

Многопрофилна болница за активно лечение – Пулс АД
– гр. Благоевград, ул. “Славянска“ №62

Многопрофилна болница за активно лечение – Разлог ЕООД
– гр. Разлог, ул. “Кирил и Методий“ №1

Многопрофилна болница за активно лечение „Югозападна болница“ ООД
– гр. Сандански, Паркова зона

Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД
– гр. Гоце Делчев, ул. “Стара планина“№54

Специализирана болница за рехабилитация – Петрич ЕООД
– гр. Петрич, ул. „Стадионска“1 

Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново ЕООД 
– с. Марикостиново, община Петрич

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД 
– /филиал Сандански/, гр. Сандански, Паркова зона

Специализирана болница за активно лечение по Онкология „Св.Мина“ ЕООД 
– гр. Благоевград, ул.“В.Левски“ №62

Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания ЕООД 
– гр. Благоевград, ул. “Ц.Церковски“ №4

Център за психично здраве – Благоевград ЕООД 
– гр.Благоевград, ул. “Бр.Миладинови“ №21

Дом за медико-социални грижи за деца – гр.Благоевград, ул. “Трети март“ №57

Център за спешна медицинска помощ /филиали/ - гр.Благоевград, ул. “Бр. Миладинови“ №21

Спешна медицинска помощ

Aптеки

На територията на община Благоевград функционира Център за спешна медицинска помощ. Той е лечебно 
заведение за оказване на спешна доболнична медицинска помощ, в което медицински специалисти с помощта 
на друг персонал оказват медицинска помощ на заболели и пострадали в дома, на обществени места и по време 
на транспорт до евентуалната им хоспитализация.

Регистрираните аптеки за хуманна медицина в област Благоевград са:
- Община Банско - 7
- Община Белица – 3
- Община Благоевград - 50
- Община Гърмен – 3
- Община Гоце Делчев – 15
- Община Кресна – 1
- Община Петрич – 17
- Община Разлог – 12 
- Община Сандански - 17 
- Община Симитли - 5 
- Община Якоруда - 3.
 От много време в Благоевград няма денонощна аптека. Трудно е да се намери работеща аптека след 
19.00 ч. или в почивните дни



Изводи
 Основните проблеми в област Благоевград в сферата на здравеопазването са свързани с липсата на 
лекари и медицински персонал, липсата на нови кадри и прекратяването на дейността на наличните поради 
излизане в пенсия. Същевременно областта се характеризира с бързо застаряващо население, което в 
перспектива ще има нужда от все повече здравни грижи. С цел подобряване на демографските показатели на 
населението е необходимо да се засили наблюдението и регистрацията на здравето на гражданите с цел ранно 
откриване на латентни нарушения, изостряне на хронични състояния, ограничаване на предотвратимата 
смъртност, особено при децата до 1 година и тази от хронични неинфекциозни заболявания. Необходимо е да 
се улесни достъпът до първична и специализирана медицинска помощ, особено в отдалечените, 
труднодостъпни и слабо населени места, като се осигурят и мобилни медицински екипи.  
 Необходима е адекватна политика, целяща забавяне на негативните демографските процеси, както и 
стабилизирането им и съсредоточаване на усилия за подобряване на качествените характеристики на бъдещото 
поколение.
 Освен тези общи за региона проблеми, в хода на проучването бяха идентифицирани и други, които са 
локални. Един от проблемите е свързан с ТЕЛК комисиите и в голяма степен се дължи на липсата на 
информираност сред лицата, които се явяват пред тях. Това извежда на преден план нуждата от провеждането 
на информационни кампании по темата с периодичен характер. Основният проблем с ТЕЛК комисиите в 
Благоевград е, че пациентите не познават правата си при намаляване на процента на нетрудоспособност и 
правото да обжалват пред НЕЛК. Липсват и подходящите помещения за преглед на тези пациенти. В Ковид 
ситуацията, в която се намира страната, ТЕЛК комисиите взимат документите в деня на прегледа през едно 
стъклено гише и принуждават пациентите да чакат за решението прави, защото няма пейки.

Основните нужди в област Благоевград в здравната сфера са:
• подобряване на достъпа до здравеопазване;
• създаване на по-добра здравна култура;
• информираност и превенция на социално значими заболявания;
• подобряване на условията за рехабилитация в малките/отдалечени общински центрове;
• повишаване на гражданската активност по темата здравеопазване;
• създаване на граждански структури за подкрепа на лица със заболявания;
• създаването на преференциални услуги за лица с ТЕЛК на местно ниво.        



4. Преглед на гражданското участие
в местните политики по здравеопазване 

 Област Благоевград се характеризира с липса на гражданска активност и гражданско участие в 
местните политики по здравеопазване.
Взаимоотношенията на местната власт с НПО са по-добре развити в сравнение с тези с централните 
институции. Местната власт обаче работи най-често с ограничен кръг от НПО и бизнес центрове, без да 
привлича участието на широк кръг от граждани. Това се налага и от ограничения капацитет на НПО, особено в 
малките общини. Сътрудничеството между гражданското общество и властта се изразява най-често под 
формата на съвместни проекти, предимно на общинско равнище. Въпреки ресурсните си затруднения 
общините често предоставят помещения и ресурси за реализацията на различни граждански инициативи или 
предоставяне на услуги за гражданите. 
 Участието на гражданския сектор в проекти и планиране на областно равнище е крайно ограничено. 
В тези редки случаи партньорствата между гражданското общество и властта се развиват все още на проектен 
принцип. Те са изградени преди всичко върху опортюнистични цели за усвояване на налични финансови 
ресурси от международни или държавни фондове. Това проектно партньорство има положителен ефект върху 
развитието на местния институционален капацитет, но ограничава възможностите на гражданското общество 
да влияе дългосрочно и устойчиво върху местното развитие. Най-разпространените форми на корпоративна 
филантропия в Благоевград са даренията за социалните домове за деца, домовете за хората с увреждания и 
други подобни институции. Най-често се използват еднократните дарения, нефинансовата помощ – 
оборудване, дрехи, материали или продукти на фирми, които се предоставят на домовете за сираци или 
социалните домове, понякога се предоставят помещения и други. Основните дарения се концентрират около 
големите национални или новогодишни празници. При тях липсват обикновено стратегически подход и 
разработена фирмена политика. 
 При делегирането на услуги за изпълнение от НПО в Община Благоевград трябва да следва принципа 
на равнопоставеност, без да осигурява преференции за определени неправителствени организации. В града 
няма делегирана услуга на НПО в партньорство с общината за дадено заболяване, но има 3 детски центъра с 
делегирани услуги за деца. Предметът на повечето от гражданските организации в Благоевград е 
предоставяне на услуги. Една много малка част от тях се занимава с лобиране и застъпничество, изготвя и 
прокарва политики, като организира кампании или публични изяви. Действията на НПО по отношение на 
демокрацията са най-често под формата на семинари, оценки, конференции, които не мобилизират 
граждански демократични инициатива, а по-скоро имат за цел да влияят на средата за тяхното 
осъществяване. Една от основните причини за ниското организационно участие е неспособността на НПО да 
отговори на ежедневните проблеми на хората. НПО се развиват като доставчици на услуги или като 
консултанти на властите, но не и като граждански организации.
 Липсата на устойчиво финансиране е пречка за автономията на гражданските организации, тъй като 
ги прави зависими до голяма степен от външните донори. Това внася несигурност и често действа 
демотивиращо на екипите на НПО, като ги кара да си търсят работа в други сфери или пък променя мисленето 
на ръководствата на организациите в бизнес посока.
 На местно ниво редовно се провеждат концерти и други мероприятия, насочени към събирането на 
средства за лечение на деца и възрастни с трудно излечими заболявания и скъпо струващо лечение. Община 
Благоевград за първа година организира Коледен базар пред общината с благотворителна цел, като самите 
НПО бяха произвели собственоръчно коледни украшения.



• Институциите на местно ниво – Областна администрация, РЗИ – те полагат усилия за разрешаване 
на проблемите на местно ниво, разполагат с експертиза и решението на местните проблеми е в 
техния ресор.Знаят за проблемите с ТЕЛК комисиите, самите комисии са пряко подчинени на тях, но 
те не предприемат никакви мерки за да се подобри работата им.

• Здравните заведения – болници, амбулатории, клинични лаборатории, аптеки – огромната част от 
тях преследват единствено икономически интереси, проявяват ниска чувствителност към здравните 
проблеми на местно ниво.

• Медицински специалисти – лекари, мед. сестри и фелдшери, аптекари и др. – огромна част от тях са  
по-млади лекари, които сега трупат опит в професията си, но не дават всичко от себе си, за да 
допринесат за по-добро качество на здравните услуги в града. За това хората от Благоевград и 
областта предпочитат да пътуват до София за прегледи при специалисти.

• Граждански организации – пациентски и други, реализиращи инициативи в сферата на 
здравеопазването – всяка организация работи в собствената си сфера на дейност, по-голямата част 
от НПО в града са клонове на организации от другите градове. Но дори и при местните НПО липсва 
комуникация и сътрудничество между отделните организации. Самите организации не припознават 
застъпническата дейност като важен елемент от работата им, липсва им организационен капацитет. 
В повечето организации има едно лице, което е основен двигател на дейността.

• Социални услуги – общински и частни – екипите, работещи в социалните услуги в града са общински 
с делегиран бюджет.

• Пациенти с хронични и др. заболявания и техните близки – тази група граждани е изключително 
пасивна. Те не дават гласност на проблемите, с които се сблъскват ежеднево, не подават и сигнали 
в съответните институции, когато се сблъскат с даден проблем.

• Гражданите – жителите на цялата област с фокус жителите на малки и отдалечени населени места 
се характеризират с изключителна пасивност, оплакване и незаинтересованост към даването на 
решения и предприемането на действия за реализирането им. Гражданите на Благоевград не 
познават като цяло здравните си права.

• Медиите – местните медии са отворени за сътрудничество при представянето на проблемите в 
здравеопазването на местно ниво. Те имат готовност да оказват умерен натиск върху местните 
институции. Изключително добре работят с всички НПО и търсят сами сътрудничество с тях по 
всякакви теми и въпроси.

5. Анализ на ресурсите и
заинтересованите страни



6. План за действие за разрешаване на 
конкретен проблем на местната общност, 
свързан със здравеопазването

1. Информационна кампания сред лицата с ТЕЛК

Кратко описание на проблема

 По-голямата част от лицата с увреждане, особено тези, които са от селата и по-малките градове в 
област Благоевград, са недостатъчно информирани за техните права при явяването пред ТЕЛК. По-голямата 
част от тях и не подготвят правилната документация - епикризи, ЯМР изследвания, амбулаторни карти и др. 
необходими документи за явяването пред ТЕЛК. В ковид пандемията в момента документите се разглеждат в 
отсъствието на пациента и оценката за неработоспособност се издава на базата на представени документи. 
Когато пациентът е дал много стари епикризи, които не важат, ТЕЛК комисиите не могат да дадат обективна 
оценка за процента на нетрудоспособност на пациента. След поставянето на неправилен процент 
нетрудоспособност по-голямата част от пациентите не познават правото си да обжалват пред НЕЛК. В 
Благоевград не са изградени и добри условия за преглед на пациента при явяването пред ТЕЛК. Във втори ТЕЛК 
състав работят 8 специалиста в стая от 8-10 квадратни метра. Има разположена 1 кушетка за всички 
специалисти и няколко бюра, които заемат цялото пространство в стаята. Не остава място за преглед на 
пациентите. А отвън за чакащите няма достатъчно пейки, за да може пациентът да издържи няколко часовото 
чакане, докато се яви на преглед и получи своето решение.

Цел на действието

 Повишаване на информираността на лицата с увреждания за процедурите и необходимия набор от 
документи, касаещи явяването пред експертна комисия и за техните права, ако им бъде намален процентът на 
нетрудоспособност. Подобряване на условията на средата, при която пациентите се преглеждат и чакат да им 
се разгледат документите.

План за осъществяване с конкретни стъпки

1. Проучване на най-честите въпроси (и техните отговори), по които хората се затрудняват да намират 
информация – пациентски организации (анкетиране), НПО;
2. Информационна кампания за правата на пациентите и правото им да обжалват в НЕЛК;
3. Публикуване на информация в платформите на местните НПО, издаване на информационно табло;
4. Среща с директора на МБАЛ – Благоевград относно условията за прием на пациентите и тяхното 
подобряване 

Заинтересовани страни

Лица с увреждания, медии, ТЕЛК комисии, директор на МБАЛ - Благоевград

Времева рамка 

Ноември 2022-януари 2023



2.Искане за паркоместа за хора с увреждане
и времева рамка за паркиране

Кратко описание на проблема

 В Благоевград лицата с увреждане ползваха безплатни паркоместа за цял ден. Това се промени в 
последните 2 години и сега те имат право на паркиране до 3 часа на инвалидно място. Много малко такива 
места са обособени, особено в централната част на града. Ако няма място за паркиране на инвалидно място, 
лицето с увреждане е принудено да спре на  другите обособени за това места. От страна на „Паркинги и 
гаражи„ няма разбиране и много често лицата с увреждане са глобявани. В няколко градове в България все 
още съществува привилегията лицата с увреждане да паркират за цял ден безплатно, но за съжаление в 
Благоевград нещата се промениха. Оказа се също, че има издадени много фалшиви карти за паркиране на 
хора, които не са лица с увреждане, някои ползват карти на роднини и това създава порочната практика 
лицата, които действително имат нужда, да не могат да се възползват от специализираните паркоместа. 

Цел на действието

 Да се спре преиздаването на карти за хора с увреждане на лица, които нямат право на това, като 
Общината, в лицето на Кмета, намери вариант за по-голям контрол при издаването на картите за паркиране. 
Да се увеличи часовата рамка за паркиране на инвалидно място.

План за осъществяване с конкретни стъпки 

1. Ще се отправи искане да има холограмен знак на издаваните карти за паркиране на хората с увреждане за 
по-голяма защита на документа.

2. Ще се изиска по-голям престой за хората с увреждане, които работят.
3. Ще се предложи разкриването на лични инвалидни паркоместа пред сградите, в който живеят лицата с 

увреждане, но със знак B3, в който да е посочен регистрационният номер на автомобила.
4. Пред всички болници в града ще се изиска да се обособят инвалидни места за паркиране. 
5. Ще се изиска да бъдат вписани в наредбата за паркиране следните знаци - B2, B3,  B14, B27, B28.

Заинтересовани страни

Лица с увреждания, медии, Общината, служба „Паркинги и гаражи“, Общински съвет.

Времева рамка

Февруари 2022-май 2023



3. Искане за откриване на денонощна
аптека в града

Кратко описание на проблема

 От много време в Благоевград няма  денонощна аптека. Трудно е да се намери работеща аптека след 
19.00 ч. или в почивните дни. Някои състояния обаче не търпят отлагане и е необходимо да се вземе 
съответното лекарство незабавно. Градът разполага с два вендинг апарата, от които могат да бъдат закупени 
лекарства денонощно. Това обаче не решава изцяло проблема, защото машините предлагат много ограничен 
набор от медикаменти, които се разпространяват без рецепта. В социалните мрежи откриваме разтревожени 
родители, които са принудени да си разменят лекарства. На местно ниво са дискутирани няколко инструмента 
за насърчаване на денонощната услуга в аптеките. Проблемът обаче е многопластов и към момента няма 
резултат. Създадена е вече петиция с автор г-жа Адриана Топурска. Петицията ще бъде представена на 
Български фармацевтичен съюз и на Община Благоевград с молба за съдействие. Разгледано е искането за 
разкриване на денонощна аптека с 2 частни аптеки, но самата община дава малък бюджет за дофинансиране.

План за осъществяване с конкретни стъпки 

1. Ще се отправи искане към кмета и общинския съвет отново да разгледат случая с откриването на 
денонощна аптека и да се гласува по-голям бюджет за дофинансиране  на дейността на денонощната 
аптека. 

2. Ще се проучи моделът на работа в други градове за функционирането на такива аптеки и ще се предложи 
на кмета. 

3. Ще се информира и обласния управител, който да върне за прегласуване решението на ОбС-Благоевград. 
4. Ще се инициира събирането на подписи за откриване на деноношна аптека.

Заинтересовани страни

Всички жители на града, медии, Общината, Общинският съвет, областният управител. 

Времева рамка

Ноември 2022 - май 2023



4. Искане от страна на всички НПО в града
да бъдат разпознаваеми за гражданите и общината

Кратко описание на проблема

 От много години почти всички НПО в Благоевград се борят за това да са разпознаваеми за новата 
местна власт и да не се налага да чакат с месеци за среща с новоизбран кмет. 
При делегирането на услуги за изпълнение от НПО в Община Благоевград трябва да се следва принципът 
на равнопоставеност, без да се осигуряват преференции за определени неправителствени организации. 
В града няма делегирана услуга на НПО в партньорство с общината. Липсва и нужната материална база, 
която да е подсигурена на неправителствените организации, например офиси. За кмета и областната 
управа по-голямата част от НПО не са достатъчно разпознаваеми.  

План за осъществяване с конкретни стъпки 

1. Ще се отправи искане към кмета да бъде направен електронен регистър на всички НПО в града и качен 
на сайта на общината.

2. Ще се отправи искане към кмета да бъде направено информационно табло със списък на всички НПО 
в града, с техните координати за връзка, който да бъде закачен във фоайето на служба „Социално 
подпомагане“, където гражданите подават своите молби за подпомагане.

3. Ще се отправи искане да бъде включен един представител на НПО, който да ги представлява пред 
Съвета по социалните въпроси.

4. Ще се отправи искане да бъдат канени представители на НПО при свикване на общински съвети.

Заинтересовани страни

Всички НПО в града, медии, общината, Общински съвет, областен управител

Времева рамка

Ноември 2022 - януари 2023



5. Искане специализираните институции,
занимаващи се със социална дейност, да имат
право на инвалиден талон за превозно средство,
което превозва лица с увреждане

Кратко описание на проблема

 Сдружение „Иновация“ предоставя социални услуги от резидентен тип и социални услуги в общността 
на територията на гр. Бобов дол – „Център за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ) и „Център за социална 
рехабилитация и интеграция“(ЦСРИ). За своите нужди сдружението разполага със специализиран транспорт, 
когато се налага да се извозят лицата с интелектуални затруднения до личен лекар, посещение при 
специалист, зъболечение, при престой в болница и др. За целта има издадена заповед кои служители имат 
право да транспортират тези лица, като нито един от тях не е лице с увреждане, поради което сдружението 
няма издаден инвалиден талон за паркомясто, въпреки че превозва лица с увреждания.

План за осъществяване с конкренти стъпки-кой,с кого,какво ,как

1. Да се оформи и генерира предложение за законодателна промяна на Закона за хората с увреждания и 
Закона за движение по пътищата, която да позволи издаването на инвалиден талон за паркиране на 
институции/организации, превозващи лица с увреждания.

Заинтересовани страни

Всички доставчици на социални услуги, медии, Парламента, НПО, народни представители.

Времева рамка

Ноември 2022 - април  2023. 


