
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Благоевград 

с административен центьр Блаzоевград 

ПРОТОКОЛ 

N27б 

От заседание на Номисuята по заетост при Областния съвет за регионално развитие 

"ъм Областен управител на област Благоевград 

Днес 04.10.2012год. на основание Заповед N~OA -РР-513 от 01.10.2012г. на 

ОблаСТI ния управител на област Благоевград от 14 часа в Конферентната зала на Областна 

администрация Благоевград се проведе заседание на Комисията по заетост при Областния 

съвет за регионално развитие със задача: 

Оценка, подбор и одобряване на представени предnожения за регионални програми 

за заетост и обучение в изпълнение на член 31 от 3Н3 за включване в НПД3 през 

2013год. 

На заседанието присъстваха: 

Председател: Костадин Хаджигаев - областен управител на област Благоевград 

3ам.-председател: Георги Баханов - зам.- областен управител на област Благоевград 

Секретар: г-жа Станислава Поповска - Директор Дирекция "Регионална служба по 

заетостта" Благоевград 

Членове: 

1. Петър Попадийн - директор на Дирекция ,,оИТ" 

2. Румяна Петкова -директор на Рдсп - Благоевград
 

З. Любица Томова - изпълнителен директор сюзо
 

4. Маргарита Хаджиева - гл. експерт од Благоевград 

S. Жана Техова - експерт в РИО на МОН Благоевград 

6. Красимир Попов - председател на КНСБ Благоевград 

7. Димитър Марчев - председател на КТ "Подкрепа" Благоевград 

8. Димитър Бакалов - председател на Съюз на млеко- и хлебопроизводителите 



Заседанието откри Областният управител г-н Хаджигаев, който запозна комисията с 

дневния ред на заседанието. Той сподели, че регионалните програми за заетост са добър 

метод за решаване на проблемите на местния пазар на труда, чрез които се разкриват нови 

работни места за уязвимите целеви групи. Г-н Георги Баханов направи предложение в 

състава на Комисията по заетост да бъде включен г-н Любомир Галчев, l<aTO представител 

на КРИБ за област Благоевград, съгласно писмо на изпълнителния директор с изх. NQ 865 

00-866 от 15.01.2012г. Г-жа Станислава Поповска - директор ДРСЗ Благоевград и Cel<peTap 

на комисията представи HaKpaTI<O проеl<Тните предложения на общините от област 

Благоевград за регионални програми за заетост и обучение, които да бъдат включени в 

НПДЗ 2013год. Същите отговарят на ИЗИСl<ванията съгласно ЗНЗ по отношение на допустими 

за финансиране дейности и приоритетни целеви групи. 

За разглеждане от Комисията по заетост I<ЪM Областния съвет за развитие са постъпили 

11 предложения, l<aKTO следва: 

N!! Работодател 

1 Община Белица 

2 Община 

Благоевград 

3 Община Гоце 

Делчев 

Целева група 

Младежи до 29 
годишна възраст и 

безработни лица с 

НИСl<а или без 

квалификация 

Безработни лица над 

50 годишна възраст и 

продължително 

безработни лица 

Безработни лица над 

50 годишна възраст и 

безработни с ниска 

степен на 

образование или без 

квалификация 

Брой 

бенефициенти 

17 

15 

62 

Планирани 

дейности 

Почистване и 

подобряване на 

съществуващи 

екопътеки и 

промишлена 

зона - град 

Белица 

Асистенти на 

деца с 

увреждания 

и/или деца със 

специални 

образователни 

потребности 

Почистване на 

отводнителни и 

дъждоприемни 

шахти, речни 

корита и канали; 

пор.цръжка 

улици, пътища и 

други 

обществени 

терени 



4 

5 

Община Гърмен 

Община 

Хаджидимово 

Младежи до 29 
годишна възраст и 

безработни лица над 

50 години 

Младежи до 29 
годишна възраст и 

безработни лица над 

50 години 

65 

35 

Почистване и 

ПОДD,ръжка 

улична мрежа, 

съществуващи 

екопътеки, 

напоителни и 

ВиК 

съоръжения; 

опазване на 

селскостопанска 

продукция 

ПОДD,ръжка 

лесопарк в 

местността 

Дъба" и11 

общински 

сгради; 

опазване на 

селскостопанска 

продукция; 

подобряване 

хигиената на 

улична мрежа 

6 

7 

8 

Община 

Сандански 

Община Симитли 

Община Сатовча 

Хора с увреждания 

Безработни лица над 

50 години и лица с 

ниска степен на 

образование 

Безработни с ниска 

степен на 

образование или без 

15 

20 

19 

Опазване на 

общинска 

собственост и 

организиране на 

пропускателния 

режим в детски 

заведения 

Поддръжка на 

съществуващи 

отводнителни 

канали по 

четвъртокласна 

пътна мрежа на 

територията на 

община 

Симитли 

Дейности 

свързани с 

поддръжна на 
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