РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ:
МУСА ПАЛЕВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград
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№ 80
Благоевград, 28.10.2013 г.
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Днес, 28.10.2013 г. /понеделник/ от 10:30 часа, в изпълнение на Заповед № ОАРР-519/22.10.2013 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 регионално развитие при
следния дневен ред:
1. Разглеждане на предложенията на общините, на територията на Област
Благоевград, за Регионална програма за заетост за включване в Националния
план за действие по заетостта – 2014 г.
2. Приемане на Регионална програма за заетост за включване в Националния
план за действие по заетостта през 2014 г.
3. Разни.

На заседанието присъстваха:
Председател: Муса Палев – Областен управител на Област с административен
център Благоевград.
Зам.-председател: Костадин Дурчов – Заместник областен управител на област с
административен център Благоевград
2700 Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9
тел.: +359 (73) 88 14 01, факс: +359 (73) 88 14 03
E-mail: Info@bl.government.bg
Web: www.bl.government.bg

Секретар: Станислава Поповска – Директор Регионална служба по заетостта –
Благоевград.
Членове:
1. Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна
администрация Благоевград
2. Румяна Петкова – Директор на Регионална дирекция Социално подпомагане
3. Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО
4. Адрияна Кръстева – Експерт към Търговско-промишлена палата - Благоевград
5. Жана Техова – Старши експерт ПО на РИО на МОН- Благоевград.
6. Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград
7. Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“
8. Петър Попадиин – Директор на Дирекция „Областна инспекция по труда” Благоевград
9. Петър Иванов – Председател на Регионален съюз на хлебопроизводителите и
сладкарите – Благоевград.
Заседанието откри Областният управител г-н Палев, 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-жа Станислава Поповска – Директор ДРСЗ-Благоевград и секретар на
комисията представи накратко проектните предложения на общините на
територията на Област Благоевград за Регионална програма за заетост и
обучение, които да бъдат включени в НПДЗ 2014 г. Получени са 17 предложения
за 1505 работни места, които в зависимост от дейностите и нивото на
безработица в дадената община, ще бъдат оценени от Комисия към
Министерство на труда и социалната политика. Г-жа Поповска отбеляза добрата
активност на общините, като подчерта, че няма община, която да не е проявила
заинтересованост, а от Община Петрич са пристигнали три предложения.
Същите отговарят на изискванията съгласно ЗНЗ по отношение на допустими за
финансиране дейности и приоритетни целеви групи.
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа 17те предложения, както следва:

№

1.

РАБОТОДАТЕЛ

ОБЩИНА
БЛАГОЕВГРАД

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Безработни
младежи до 29
години,
безработни над
50-годишна
възраст,
безработни с
ниска или

БРОЙ
БЕНЕФИЦИЕНТИ

36 лица

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Поддръжка и хигиенизиране
на общински сгради, пътища и
терени.
Портиерски услуги в общински
сгради.
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нетърсена на
пазара на труда
квалификация,в
това число, ниско
образование,
включително от
ромски произход
и неактивни лица,
желаещи да
работят, в това
число
обезкуражени
лица

2.

ОБЩИНА
БАНСКО

3.

ОБЩИНА
БЕЛИЦА

4.

ОБЩИНА
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Безработни
младежи до 29
години с
подгрупа до 24
години,
включително.

Безработни
младежи до 29
години и
безработни с
ниска или без
квалификация
лица.

Безработни над
50 годишна
възраст и
безработни с
ниска или
нетърсена на
пазара на труда
квалификация,в
това число, ниско
образование,
включително от
ромски произход

150 лица

336 лица

66 лица

Предвидено обучение по
специалност: подемнотранспортна техника и
специалност цветарство.
Поддържане на общински сгради,
гробищни паркове, терени и
улици.
Озеленяване и извършване на
охранителна дейност.

Екологични дейности, насочени
към поддържане и озеленяване
на зелени площи, пътни банкети и
спортни бази.
Поддръжка на сгради с
религиозно значение, гробищни
паркове и паметници с
историческо значение.
Поддръжка и ремонт на пътни
съоръжения.
Предвидени обучения по
специалност: офис-секретар, офис
-мениджър, оператор на
компютри и готвач

Текуща поддръжка и почистване
на улици, пътища, речни коритаа и
канали и обществени терени.
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5.

6.

ОБЩИНА
ГЪРМЕН

ОБЩИНА
КРЕСНА

7.

8.

9.

Безработни
младежи до 29
години и
безработни над
50 годишна
възраст

Хора с
увреждания и
безработни с
ниска или
нетърсена на
пазара на труда
квалификация,в
това число, ниско
образование,
включително от
ромски произход

Безработни над
50-годишна
възраст

ОБЩИНА
ПЕТРИЧ

Безработни над
50-годишна
възраст

Безработни
младежи до 29
години,
безработни с
ниска или
нетърсена на
пазара на труда
квалификация,в
това число, ниско
образование,
включително от
ромски произход
Безработни над
50-годишна

55 лица

18 лица

100 лица

50 лица

Поддръжка на улични мрежи в
селата на територията на
общината, напоителна и ВИК
система, туристическа
инфраструктура.
Поддръжка на обект „Канинска
екопътека“.
Озеленяване и поддръжка на
зелени площи, охрана на
общински сгради и терени и
почистване на речни корита.

Обучение по професия „помощник пътен строител“.
Поддръжка и подобряване на
експлоатационното състояние на
четвъртокласната пътна мрежа на
територията на Огражденски
район.
Обучение по професия – „пътен
строител“
Поддръжка и подобряване на
експлоатационното състояние на
четвъртокласната пътна мрежа на
територията на Огражденски
район.

50 лица

Обучение по професия – „еколог“.
Опазване и подобряване на
флората и фауната в пл. Беласица.

166 лица

Обучение по професия: „електротехник“, „строител“
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10.

ОБЩИНА
РАЗЛОГ

възраст и
безработни с
ниска и без
квалификация

11.

ОБЩИНА
САНДАНСКИ

Безработни над
50-годишна
възраст

12.

13.

14.

ОБЩИНА
САТОВЧА

ОБЩИНА
СИМИТЛИ

ОБЩИНА
СТРУМЯНИ

Безработни над
50-годишна
възраст и
безработни с
ниска или
нетърсена на
пазара на труда
квалификация,в
това число, ниско
образование,
включително от
ромски произход

Поддръжка на общински сгради и
съоръжения.
Охрана на общински обекти.
Куриерски услуги.

35 лица

57 лица

Безработни с
ниска или
нетърсена на
пазара на труда
квалификация,в
това число, ниско
образование,
30 лица
включително от
ромски произход
и неактивни лица,
желаещи да
работят, в това
число
обезкуражени
лица.

Безработни над
50-годишна
възраст и
безработни с
ниска или
нетърсена на
пазара на труда
квалификация,в
това число, ниско
образование,

40 лица

Поддръжка гробищни паркове,
зелени терени и централни части
на населени места.
Контрол и премахване на
нерегламентирани сметища.

Изграждане на тротоари по улици,
поддръжка на зелени площи.
Поддръжка на улично осветление
и електрически инсталации в
общински сгради на територията
на общината.

Полски пазачи и опазване на
селскостопанско имущество .

Поддръжка и рехабилитация на
улична и пътна мрежа, площади и
паркови пространства и охрана на
общински обекти.
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включително от
ромски произход
15.

16.

17.

ОБЩИНА
Безработни
ХАДЖИДИМОВО младежи до 29
години и
безработни над
50-годишна
възраст

ОБЩИНА
ЯКОРУДА

ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД

40 лица

безработни с
ниска или
нетърсена на
пазара на труда
50 лица
квалификация,в
това число, ниско
образование,
включително от
ромски произход
и неактивни лица,
желаещи да
работят, в това
число
обезкуражени
лица.
Безработни над
50-годишна
възраст и
безработни с
ниска или
нетърсена на
пазара на труда
квалификация,в
това число, ниско
образование,
включително от
ромски произход

226 лица

Почистване и поддръжка на
улични мрежи, поддръжка на
лесопарк „Дъба“ и опазване на
селскостопанско имущество.

Поддръжка на улици, площадни
пространства и пътища.
Осигуряване на пропускателен
режим в образователни
институции, детски заведения и
общински сгради.
Дейности свързани с опазване на
обекти с местно, културноисторическо значение.

Поддържане и облагородяване на
сградния фонд, прилежащите
терени, зелените площи на
читалища, исторически музей и
исторически комплекси.
Поддръжка на читалищен
инвентар и сценични костюми.
Подпомагане дейностите
свързани с провеждане на
читалищни и др. мероприятия и
събития.

В четири от общините /Белица, Банско, Разлог и Петрич/ се предвиждат
обучения. За всички проектни предложения са представени от съответните
дирекции „Бюро по труда", удостоверяващи, че има достатъчен брой
регистрирани безработни лица от целевата група, за която е разработена
съответната регионална програма.

След проведени разисквания, единодушно бе взето следното
решение:
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Одобрява всички подадени от областна администрация и от
общините на територията на Област Благоевград 17 проектни
предложения за Регионална програма за включване в НПДЗ 2014 г. и
същите да бъдат изпратени за окончателна оценка в МТСП.
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