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П Р О Т О К О Л  

№ 90 

Благоевград, 26.09.2016 г. 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

РАЗВИТИЕ  

 

Днес, 26.09.2016 г. /понеделник/ от 15:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-

РР-365/19.09.2016 г. на Областния управител на Област с административен център 

Благоевград, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе 

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

ред: 

 

1.Разглеждане и одобряване на проект на Регионална програма за заетост на 

Област Благоевград за 2016 г. 

2.  Разни.  

 

На заседанието присъстваха: 

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:  

Станислава Поповска – Директор, Регионална служба по заетостта – 

Благоевград  
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Членове: 

1. Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна 

администрация Благоевград 

2.  Атанаска Златкова – Главен експерт, Регионална дирекция Социално 

подпомагане 

3.  Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО 

4.  Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград 

5.  Петър Попадийн – Директор, Дирекция „Инспекция по труда” - Благоевград 

6.  Красимира Тодорова – Началник отдел „Административно правно, финансово-

стопанско и информационно обслужване“ РУО на МОН – Благоевград. 

7. Петър Иванов – Председател,  Регионален съюз на хлебопроизводителите и 

сладкарите - Благоевград 

Без право на глас присъства г-жа Стилияна Ерделска – Директор, Дирекция 

АКРРДС към ОА Благоевград и г-н Димитър Бакалов – Председател на 

млекопроизводителите.  

Областният управител Бисер Михайлов откри Заседанието на Комисията по 

заетост към Областния съвет за развитие и запозна присъстващите с дневния ред. 

Припомни, че на миналото заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие бе одобрена Методика за оценка на подадените проектни предложения за 

разработване на Регионална програма за заетост на Област Благоевград, включваща 

критериите:  

 

Критерии Точки Оценка 

1. Средногодишно равнище на безработица  за 

2015г.  
  

1.1.  Средногодишно равнище на безработица за 2015г. 

до 10%. 
1  

1.2.  Средногодишно равнище на безработица за 2015г. 

от 10% до 20%. 
3  

1.3. Средногодишно равнище на безработица за 2015г. 

над  20%. 
5  

2.  Включени безработни лица в Програмата от 

неравнопоставените групи на пазара на труда:  

 

  

2.1. Безработни младежи до 29 г., с подгрупа младежи до 

25г., които нито се обучават, нито са заети; 
1  

2.2.Безработни лица над 50-год. възраст; 3  

2.3. Продължително безработни лица; 5  

3.    Осигуряване на заетост в икономически 

дейности с приоритетно местно значение в 

съответствие с областния и общинските планове за 

развитие 

5  

4.  Потребности на работодателя от работна сила.    

4.1. Комунално-битово обслужване – включва: 

хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци. 
1  

4.2. Поддържане и опазване на общинската и държавната 

собственост. 
3  
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Критерии Точки Оценка 

4.3. Благоустройство на населеното място и 

производствени зони, саниране на площи, индустриални 

райони, сгради и други.  

5  

Максимален брой точки:  20  

   

По време на първото заседание /Протокол №89 от 16.09.2016 г./ бе взето решение, 

че в зависимост от броя на точките, работните места за Област Благоевград се 

разпределят както следва: 

-  за работодатели получили 18 точки – 13 работни места 

- за работодатели получили 16 точки – 9 работни места 

- за работодатели получили 14 точки – 8 работни места 

- за работодатели получили 12 точки – 6 работни места 

 

Станислава Поповска – Директор на Регионална служба по заетостта – 

Благоевград информира членовете, че в съответствие със Заповед ОА-РР-366/19.09.2016 

г. на Областния управител бе извършена оценка и подбор на постъпилите проектни 

предложения. Сформираната комисия разработи проект на Регионална програма за 

заетост на Област Благоевград за 2016 г., включваща информация за предпоставките и 

необходимостта от реализация на програмата, целите, целевите групи, към които е 

насочена Регионалната програма, основните дейности и работни места, на които ще се 

наемат безработните лица, както ангажиментите и отговорностите на администрациите  

ангажирани в изпълнението на програмата. По програмата се предвижда да бъдат 

включени в заетост 141 безработни лица, от съответните приоритетни групи /безработни 

младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни 

лица над 50-годишна възраст; продължително безработни лица/. Размера на исканите 

финансови средства по програмата са 387 045 лв. 

След подробно представяне на проекта за Регионална програма и последвалите 

разисквания бе взето следното решение: 
 

РЕШЕНИЕ: 

 

Комисията по заетост към областния съвет за развитие одобрява 

разписаната Регионална програма за заетост на Област Благоевград за 2016 г. и 

приема същата да бъде изпратена за утвърждаване от Министъра на труда и 

социалната политика. 

  

Гласували: 10     

    

    За: 10                 Против: 0              Въздържали се : 0 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито. 

  


