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ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Днес, 06.12.2013 г. /петък/ от 9:30 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР590/2.12.2013 г. на Областния управител на Област с административен център
Благоевград, в зала 48 на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на
Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие при следния дневен
ред:
1.
Разглеждане и оценка на проекти по Национални програма от социални
помощи към осигуряване на заетост, на територията на Област Благоевград, за
съответствие с Регионалните приоритети за 2014.
2.
Разни.

На заседанието присъстваха:
Зам.-председател: Костадин Дурчов – 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. 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. Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград
6. Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“
8.Славянска Симидчийска– Главен инспектор „Областна инспекция по труда” Благоевград
9. Петър Иванов – Председател на Регионален съюз на хлебопроизводителите и
сладкарите – Благоевград.
10. Бойко Стамболиев – Сдружение на частните предприемачи – Благоевград.
Заседанието откри Заместник областният управител Костадин Дурчов,
който запозна комисията с дневния ред на заседанието. Подчерта важността на
реализацията на Националната програма, която е насочена към осигуряване на
заетост на безработни лица от рискова целева група.
Г-жа Станислава Поповска – Директор ДРСЗ-Благоевград и секретар на
комисията представи накратко проектните предложения на работодателите на
територията на Област Благоевград. Депозирани са 16 проектни предложения за
105 работни места. Необходимите средства по програмата са 245 572 лв. Всички
проектни предложения отговарят за допустимост по програмата и са спазени
съотношенията между дейностите с комунално-битов характер, дейностите с
траен характер и дейностите с часови измерител.
След проведените разисквания, относно съответствието на предложените
проекти с регионалните приоритети,
Комисията прие следните решения:
1. Приема и изпраща за окончателно одобрение в Агенция по заетостта
16 проектни предложения за 105 работни места, за 245 572 лв..
Определените средства за Област Благоевград по НП „ОСПОЗ“ за 2014 г. са в
размер на 251 206 лв., а по така предложените проектни предложения, необходимите
средства са 245 572 лв. от това е видно, че Област Благоевград ще разполага с
остатъчна сума в размер на 5 634 лв. и в тази връзка Комисията реши:
2. Свободните финансови средства в размер на 5634 лв. да се ползват в
рамките на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ –
Благоевград.
На членовете на Комисията бе предоставена кратка информация за състоянието на
пазара на труда на територията на Област Благоевград и за реализацията на програмите
и мерките за заетост и обучение съгласно НПДЗ и проектите по ОП“РЧР“.
Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито.
Изготвил:
Станислава Поповска – Директор, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград.
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС
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