
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Благоевград 

П Р о ТОК о Л 

NQ 79 
от 

заседание на Комисията по заетост при Областния съвет за развитие към 

Областния управител на Област с административенцентьр Благоевград 

Днес, 7 май 2013 г. (вторник), от 10.00 Ч. в зала N<248 на Областна 

администрация Благоевград в изпълнение на Заповед N<20A-PP-225/23.04.2013 г. на 

Областния управител на Област с админисгративен център Благоевград се проведе 

заседание на Комисията по заетост при Областния съвет за развитие при следния 

дневен ред: 

1. Разглеждане и оценка за съответствие с регионалните приоритети на 

депозираните проектни предложения по Процедура 2013 г. - Втори етап за 

кандидатстване по Националната програма [,От социални помощи към осигуряване 

на заетост" 

2. Разни. 

На заседанието присъстваха: 

Председател: Костадин Хаджигаев - Областен управител на Област с 

административен център Благоевград 

Секретар: Стани лава Поповска - Директор на Дирекция "Регионална служба 

по заетостта"-Благоевград 

Членове: 1. Петър Попадиин - Директор на Дирекция "Инспекция по 

труда'-Благоевград 

2. Румяна Петкова Директор на Регионална дирекция 

"Социално подпомагане"-Благоевград 

3. Любица Томова - Изпълнителен директор на Сдружение на 

югозападните общини 

4. Жана Техова Старши експерт по професионалното 

образование в Регионален инспекторат по образование-Благоевград 

5. Емануил Манолов - Председател на Регионален съвет на 

Конфедерация на независимите синдикати в България-Благоевград 
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6. Димитър Марчев - Председател на Синдикален регионален 

съюз на Конфедерация на труда "Подкрепа"-Благоевград 

7. Димитър Бакалов Председател на Съюз на 

хлебопроизводителите в България-Благоевград 

8. Стефан Новоселеки - Младши експерт в Дирекция "АКРРДС" 

на Областна администрация Благоевград 

Заседанието беше открито от Облас ния управител на Област с 

административен център Благоевград г-н Костадин Хаджигаев, който запозна 

членовете на комисията с дневния ред на заседанието. 

Директорът на Дирекция "Регионална служба по заетостта"-Благоевград г-жа 

Станислава Поповска запозна членовете на комисията с параметрите за реализация 

на Процедура 201З г. - Втори етап за кандидатстване по Националната програма "От 

социални помощи към осигуряване на заетост". Тя уточни, че са отпуснати 

допълнително 86 работни места за 155 316 лв. и представи Регистъра на проектите 

за изпълнение на общополезни дейности (съгласно приложение). За разглеждане от 

Комисията по заетост са постъпили 5 проектни предложения, съответно от Общинска 

администрация Разлог, Общинска администрация Банско, Общинска администрация 

Сандански, Общи нс а администрация Кресна и Общинска администрация Петрич. 

Депозираните проектни предложения са преминали през съответните нива на 

оценка, а именно през съвет за сътрудничество и оценка в ДРСЗ-Благоевград. 

Всички те отговарят на съответ ите критерии за допустимост. 

По точка "Разни" г-н Петър Попадиин, Директор на ДИТ-Благоевград, запозна 

членовете на комисията, че е постъпила заповед на изпълнителния директор на ГИТ 

за провеждане на кампания за проверки по безопасността на труда и заплащането 

сред работодателите в областта на селското стопанство, 8 която е възможно при 

необходимост да бъдат включени и представители на териториални организации на 

профсъюзите. 

След проведените разисквания по темите от дневния ред Комиси та по 

заетост единодушно 

р Е ш и 

1. Одобрява депозираните проектни предложения по Процедура 2013 г. 

Втори етап за кандидатстване по Националната програма "От социални помощи към 

осигуряване на заетост" (Общинска администрация Разлог-ЗО раб. места, Общинска 

администрация 6анско-10 раб. места, Общинска администрация Сандански-20 раб. 

места, Общинска администрация Kpecha-S раб. места и Общинска администрация 

Петрич-21 раб. места) и същите да бъдат представени за одобрение от Агенция по 

заетостта съгласно следващите етапи на процедурата. 


