РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград
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№ 84
Благоевград, 29.10.2014 г.
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Днес, 29.10.2014 г. /сряда/ от 13:30 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР471/16.10.2014 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 – 2015 г.
2. Разглеждане на предложенията на други кандидати за Регионална програма
за заетост за включване в Националния план за действие по заетостта – 2015
г.
3. Приемане на Регионална програма за заетост за включване в Националния
план за действие по заетостта през 2015 г.
4. Разни.

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

На заседанието присъстваха:
Председател: Димитър Димитров – Областен управител на Област с
административен център Благоевград.
Зам.-председател: Костадин Дурчов – Заместник областен управител на област с
административен център Благоевград
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. Пламен Вълчев – Експерт към Търговско-промишлена палата - Благоевград
5. Силвия Христова – Председател на РС на КНСБ - Благоевград
6. Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“
7. Петър Попадиин – Директор на Дирекция „Областна инспекция по труда” Благоевград
Заседанието откри заместник областният управител Костадин Дурчов,
който запозна комисията с дневния ред на заседанието. Той сподели, че
Регионалните програми за заетост са добър инструмент за решаване на
проблемите на местния пазар на труда, въздействат върху равнището на
безработица в региона и допринасят за подобряване пригодността на
безработните лица с осигурена заетост.
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 2015 г. Получени са 16 предложения
за 1267 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 и тази година всички общини
разписват проектни предложения, както и две неправителствени организации.
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 16те предложения, както следва:
№

РАБОТОД
АТЕЛ

1.

ОБЩИНА
БЛАГОЕВГР

ЦЕЛЕВА ГРУПА

- безработни лица с
ниска или не търсена на
пазара на труда

БРОЙ
БЕНЕФИЦИЕНТИ

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

1 – сътрудник работа със
зависимости,
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2.

3.

4.

ОБЩИНА
БАНСКО

ОБЩИНА
БЕЛИЦА

ОБЩИНА
ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ

професионална
квалификация и недостиг
на ключови
компетентности, в това
число безработни с ниско
образование, включително
от ромски произход,
- безработни младежи
до 29 години, , с подгрупа
до 25 г., младежи, които
нито се обучават, нито са
заети (NEE`s),
- безработни над 50годишна възраст,

- безработни лица над 50
годишна възраст;
- безработни лица с ниска
или не търсена на пазара
на труда професионална
квалификация и недостиг
на ключови
компетентности, в това
число безработни с ниско
образование, включително
от ромски произход

- Безработни лица до 29
годишна възраст, с
подгрупа до 25 г.,
младежи, които нито се
обучават, нито са заети
(NEE`s),
- Продължително
безработни лица

Безработни над 50
годишна възраст
- безработни лица с
ниска или не търсена на

25 лица

124 лица

204 лица

-

80 лица

2 – организатори,
2 – общ работник
поддръжка и
хигиенизиране
на общински терени и
сгради,
20 - общ работник
поддръжка на пътища и
хигиенизиране общински
терени и сгради.

Обучения по професия
„Екскурзовод“, „Техникозеленител“,
„Охранител“,“Деловодител“
50 - отглеждане на
разсаждане на разсад за
озеленяване,
4 – поддръжка на
транспортни средства,
20 – невъоръжена охрана,
10 – боядисване на
вътрешни помещения,
20 – поддръжка на
гробищен парк,
10 – екскурзовод,
10 – архив-деловодител

204 – провеждане на
обучение: „Офис секретар“,
„Планински водач“,
„Оператор на компютър“,
„Еколог“, „Работник в
озеленяването“,
„Помощник пътен
строител“ и „Готвач“ и
включени в заетост по
придобитата от тях
специалност в населените
места на територията на
община Белица

Поддържане на улици,
пътища и други обществени
терени на територията на
община Гоце Делчев и
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5.

6.

пазара на труда
професионална
квалификация и недостиг
на ключови
компетентности, в това
число безработни с ниско
образование, включително
от ромски произход

поддържане и озеленяване
на зелени площи

ОБЩИНА
ГЪРМЕН

- Безработни младежи
до 29 години, с подгрупа
до 25 г., младежи, които
нито се обучават, нито са
заети (NEE`s),
безработни над 50
годишна възраст

ОБЩИНА
КРЕСНА

-

Поддръжка на улични
мрежи в селата на
територията на общината,
напоителна и ВИК система,
туристическа
инфраструктура.
Поддръжка на обект
„Канинска екопътека“.
Поддръжка на общинска
пътна мрежа, отводнителни
канали и канавки,
поддръжка на гробищни
паркове и почистване и
озеленяване на прилежащи
терени.

-

7.

ОБЩИНА
ПЕТРИЧ

-

безработни над 50
годишна възраст
продължително
безработни лица

Безработни над 50годишна възраст

63 лица

100 лица

-

8.

ОБЩИНА
РАЗЛОГ

Безработни над 50годишна възраст и
- безработни лица с
ниска или не търсена на
пазара на труда
професионална
квалификация и недостиг на
ключови компетентности, в

65 лица

167 лица

Обучение по професия „Строител“, осигуряване на
заетост в ремонтни
дейности на пътна мрежа в
населени места на
територията на община
Петрич (четвъртокласна
пътна мрежа)

Обучение по професия:
„Електро-техник“ и
„Строител“
Осигуряване на заетост в
дейности по поддръжка на
общински сгради и
съоръжения.
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това число безработни с
ниско образование,
включително от ромски
произход
9.

ОБЩИНА
САНДАНСК
И

-

Безработни над 50годишна възраст
продължително
безработни лица

-

10.

11.

12.

ОБЩИНА
САТОВЧА

ОБЩИНА
СИМИТЛИ

ОБЩИНА
СТРУМЯНИ

Безработни над 50годишна възраст и
- безработни лица с
ниска или не търсена на
пазара на труда
професионална
квалификация и недостиг
на ключови
компетентности, в това
число безработни с ниско
образование,
включително от ромски
произход

40 лица

- безработни лица с
ниска или не търсена на
пазара на труда
професионална
квалификация и недостиг
на ключови
компетентности, в това
число безработни с ниско
образование, включително
от ромски произход

- безработни младежи до
29 години, с подгрупа до 25
г., младежи, които нито се
обучават, нито са заети
(NEE`s);
- безработни над 50годишна възраст;
- продължително
безработни лица

85 лица

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

Изграждане и почистване
на канафки по
междуселищни и общински
пътища, озеленяване на
зелени площи, поддръжка
на улично осветление и
електрически инсталации в
общински сгради на
територията на общината.

Поддръжка и почистване на
четвъртокласна пътна
мрежа на територията на
община Симитли
35 лица

42 лица

Поддръжка и
рехабилитация на улична и
пътна мрежа, площади и
паркови пространства и
гробищни паркове.
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13.

ОБЩИНА
ХАДЖИДИ
МОВО

- безработни младежи до
29 години, с подгрупа до 25
г., младежи, които нито се
обучават, нито са заети
(NEE`s);
- безработни над 50годишна възраст;

14.

15.

16.

ОБЩИНА
ЯКОРУДА

Сдружени
е на
кметовете
за
европейс
ко
развитие
„АСКЕР“
Сдружени
ес
нестопанс
ка цел в
обществе
на полза
„Дари
любов“ –
гр. Петрич

40 лица

продължително
безработни лица

- безработни лица с
ниска или не търсена на
пазара на труда
професионална
квалификация и недостиг на
ключови компетентности, в
това число безработни с
ниско образование,
включително от ромски
произход

- безработни младежи до
29 години, с подгрупа до 25
г., младежи, които нито се
обучават, нито са заети
(NEE`s);
- безработни над 50-годишна
възраст;
- продължително безработни
лица
- безработни младежи
до 29 години, с подгрупа
до 25 г., младежи, които
нито се обучават, нито са
заети (NEE`s);

89 лица

88 лица

20 лица

Почистване и поддръжка на
улични мрежи, поддръжка
на градски парк, опазване
на селскостопанско
имущество и почистване и
поддръжка на общински
сгради (кметства, училища,
детски градини).
Осигуряване на заетост за
поддръжка и почистване на
общински улици и терени,
водопроводна и
канализационна мрежа,
речни корита и озеленяване
на общински площи.

Обучение по професия
„Строител“ и включване в
заетост по облагородяване
на общински сгради и
терени

Обучение по професия
„Моделиер-технолог на
облеклото“ и осигуряване
на заетост в дружеството.
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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 проведените разисквания, бяха отправени препоръки от
членовете на комисията и единодушно бе взето следното решение:
Одобрява всички подадени от областна администрация и от
общините на територията на Област Благоевград 16 проектни
предложения за Регионална програма за включване в НПДЗ 2015 г. и
същите да бъдат изпратени за окончателна оценка в МТСП.
Препоръки:
1. В указанията за разработване на регионалните програми да има поясно разписани критерии за вносителите „и други юридически
лица“, като се има предвид, за НПО да има изискване предходните
2 години да са осъществявали дейност.
2. При оценяване на депозираните проектни предложения да се даде
приоритет на общините с висок процент безработица.

След изчерпване на дневния ред, заседанието на комисията бе закрито.
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