РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ: (п)
БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград
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№ 86
Благоевград, 03.06.2015 г.
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Днес, 03.06.2015 г. /сряда/ от 15:30 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР474/02.06.2015 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.
Определяне на конкретен брой работни места, по общини, на територията
на Област с административен център Благоевград, които могат да бъдат разкрити от
Областна администрация Благоевград по Проект „Подкрепа за заетост“ по ОП РЧР.
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.
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

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. Лилия Димитрова – Експерт в Търговско-промишлена палата – Благоевград.
5. Силвия Христова – Експерт в РС на КНСБ - Благоевград
6. Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“
8. Петър Попадийн – Директор, Дирекция „Инспекция по труда” – Благоевград
На Заседанието присъстваха, без право на глас:
Дияна Атанасова – Главен Секретар, Областна администрация Благоевград
Петранка Таковска – Началник отдел „УЗ“, Регионална служба по заетостта –
Благоевград.
Стиляна Ерделска – Директор, Дирекция АКРРДС, Областна администрация
Благоевград
Ася Велкова - Директор, Дирекция АПОФУС, Областна администрация Благоевград
Александър Динчев – Главен счетоводител, Дирекция АПОФУС, Областна
администрация Благоевград
Областният управител Бисер Михайлов откри Заседанието на Комисията по
заетост към Областния съвет за регионално развитие, който запозна присъстващите с
дневния ред
Г-жа Атанасова предложи да бъде добавена нова точка към дневния ред, а
именно:
Да се подпишат рамкови договори, за изпълнение на програмата, с кметовете на
общини на територията на Област Благоевград, които да включват:
1. Населени места за изпълнение на дейностите;
2. График на обектите;
3. Логистика за изпълнение на дейностите;
4. Предоставяне на материали, инструменти и работно облекло;
5. Мерки за безопасност
6. Контролни дейности.
Предложението на г-жа Атанасова бе подложено на гласуване:
Гласували: 11
За: 11
Против: 0

Въздържал се: 0

Г-н Михайлов изрази недоволство от отсъствието на част от членовете на
комисията, които са пряко засегнати и заинтересовани от реализацията на програмата,
поради това, че част от работните места са насочени за усвояване от работодатели от
реален сектор.
Думата бе предоставена на Петранка Таковска – Началник отдел „УЗ“,
Регионална служба по заетостта – Благоевград, която разясни възможността Областния
управител да бъде работодател по Проект „Подкрепа за заетост“ по ОП РЧР, в рамките
на 40% от утвърдената квота за областта (830 работни места за цялата област).
Уточнено бе какъв е броя на допълнително определените работни места по общини на
територията на Област Благоевград, както начина и съответните срокове за усвояване
на същите. В хода на дискусията стана ясно, че общинските администрации не могат да
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бъдат работодатели по проекта. Членовете на комисията бяха информирани, че
заетостта е от 4 месеца и разкритите работни места трябва да бъдат насочени към
набелязване на превантивни дейности и мерки за защита от бедствия свързани с
обилните валежи, както и за предприемане на своевременни действия за преодоляване
на потенциалния риск от наводнения.
Предложено бе следното разпределение на бройките по общини:

Общо за област Благоевград

830 работни 40%
Работодател
места
областен управител

Община Благоевград
Община Симитли

115
4

45
2

Община Гоце Делчев

81

32

Община Сатовча
Община Гърмен

34
7

13
3

Община Хаджидимово

12

5

Община Петрич
Община Разлог
Община Банско

88
64
28

35
25
11

Община Белица

185

74

Община Якоруда
Община Сандански

95
79

38
31

Община Кресна

29

11

Община Струмяни

9

4

Гласували: 11
За: 11

Против: 0

Въздържал се: 0

В точка „Разни“ присъстващите бяха запознати с реализацията на схема
„Младежка заетост“ по ОПРЧР, както и с възможностите за кандидатстване от страна
на работодателите от реален сектор за разкриване на работни места за стажуване и
обучение по време на работа. Приложение – информационен материал.
РЕШЕНИЯ:
1. Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с 11
гласа приема предложеното разпределение на работните места, за които
Областния управител на Област с административен център Благоевград да
бъде работодател за разкриване на 329 работни места, разпределени на
териториите на 14-те общини.
2. Областният управител да подпише рамкови договори, за изпълнение на
програмата, с кметовете на общини на територията на Област Благоевград,
които да включват: Населени места за изпълнение на дейностите; График
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на обектите; Логистика за изпълнение на дейностите; Предоставяне на
материали, инструменти и работно облекло; Мерки за безопасност;
Контролни дейности.
3. Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с 11
гласа приема направеното предложение, като допуска прехвърляне на
работни места от община в община на територията на облостта, за които
Областният управител е работодател.
Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито.

Изготвил: (п)
Станислава Поповска - Директор, Регионална служба по заетостта – Благоевград
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС
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