РЕПУБЛИКА
Областна

БЪЛГАРИЯ

администрация

Благоевград

Одобрил: ..,

.

с административен център Благоевград

ПРОТОКОЛ

От заседание на Комисията по заетост при Областния съвет за регuонално развитие

към Областен управuтел но област Благоевград
Днес 10.12.2012год. на основание Заповед N~ЮА -РР-585 от 06.12.2012г. на

Областния управител на област Благоевград от

11 часа в Заседателната зала на Областна

администрация Благоевград се пров де заседание на Комисията по заетост при Областния
съвет за регионално развитие със задача:

Да разгледа и извърши оценка за съответствие с регионалните приоритети на

депозираните проектни предложения по НП ОСПОЗ

2013

въз основа на критерии,

утвърдени от министъра на труда и социалната политика.

На заседанието присъстваха:

Председател: Костадин Хаджигаев - областен управител на област Благоевград

Секретар: г-жа Станислава Поповска

-

Директор Дирекция "Регионална служба по

заетостта" Благоевград
Членове:

1.

Петьр Попадийн

2.

Румяна Петкова

-

диреl<ТОР на Дирекция "ОИТ"
дирек ор на РДСП

-

-

Благоевград

3. Любица Томова - изпълнителен директор СЮЗО
4.

Маргарита Хаджиева

5

Жана Техова

6.

Силвия Христова

7.

Илия Мартев

-

енсп

-

-

гл. ек перт ОА Благоевград

рт в РИО на МОН Благоевград
за председа еп на КНСБ Благоевград

за ТЪрГО8СI<о-промишлена палата Благоевград

Заседанието откри Областният управител г-н Хаджигаев, който запозна комисията с
дневния ред на заседанието.

Г-жа Станислава Поповска

-

директор ДРСЗ Благоевград и

секретар на комисията запозна членовете на комисията с параметрите за реализация на НП

"ОСПОЗ" през 201Згод. Тя уточни, че за реализация на програмата за следващата година за

област Благоевград са утвърдени средства в размер на

708 545 лв. за 229 работни места.

За разглеждане от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие са постъпили

17

предложения,

които

отговар т

на

утвърдените

критерии.

Разписаните

обекти

по

проеlпите и свързаните с тях дейносги не дублират други такива, свързани с програми,

сигуряващи заетосг. Предвиждат се да бъдат разкрити

248 работни места за 618762 лв.

След проведените разисквания по темите от дневния ред единодушно бяха взети
следните решения:

1.

Комисията
същите

да

по заетост одоБР~lва депозираните
бъдат

представени

в

Агенция

по

проектни

предложения

заетостта

София

за

и предлага
окончателно

одобрение и финансиране.

2.

Сформираният финансов резерв от
НП ,,оСПО3" 2013

.

89783

лв. да бъде използван за реализация по

в рамките на ДРС3 Благоевград.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Хаджигаев за"ри заседанието; "омисията.!
Изготвип иНЖ.Марzарита Чамеоа - Хаджщ:,оа. (naul'H I!НСПl'рm Дuренчш'./IНРРДС" .
Съгпасуоап Дипна Атанасаоа, Гпавен сенретDр НО ОА Бпагоевгрод.

f

