
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ 

КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ 
 

 

Протокол № 2 

от 10 Април 2019 г. 

  

Днес, 10 април 2019 г. се състоя заседание на Комисията по заетост към 

Областен съвет за развитие – Ямбол. На заседанието присъстваха повече от половината 

от членовете на Комисията по заетост (приложен присъствен лист). Заседанието 

премина при следния  

 

 

ДНЕВЕН РЕД : 

    
1. Представяне и обсъждане на обобщена информация за резултатите от 

проведеното проучване на потребностите на работодателите от работна сила в 

област Ямбол, по реда на Закона за насърчаване на заетостта (докладва Генка 

Киркова – началник отдел Посреднически услуги при дирекция Бюро по труда – 

Ямбол и председател на работната група за организиране, координиране и 

провеждане набирането и обработването  на информация за потребностите 

на работодателите от работна сила в област Ямбол). 

2. Предложения за състав на комисия за разработване на Регионална програма за 

заетост на област Ямбол, въз основа на оценка и подбор на постъпили проектни 

предложения от областната и общинските администрации. 

3. Разглеждане, обсъждане и одобряване на Методика за оценка на проектни 

предложения за включване в регионална програма за заетост на област Ямбол. 

4. Разни. 

 

  

Заседанието бе открито и водено от Христо Колев – заместник областен 

управител и председател на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие - 

Ямбол. Той информира, че повод за заседанието е стартиралата процедура за 

разработване и утвърждаване на регионални програми за заетост на областта; както и 

представяне и обсъждане на обобщена информация за резултатите от проведеното 

проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Ямбол, по 

реда на Закона за насърчаване на заетостта 

 

По т.1 от дневния ред: 

 

В периода  13-ти февруари – 22-ри март 2019 година Агенцията по заетостта 

стартира първото за 2019 г. провеждане на проучване сред работодателите за 

потребностите им от работна сила. Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 

от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването. Със Заповед 

№ РД-01-00039 от 06.03.2019 г. на областния управител на Област Ямбол е сформирана 

работна група, която да организира, координира и проведе набирането и обработване 

на информацията от анкетирането. Генка Киркова – началник отдел Посреднически 

услуги при дирекция Бюро по труда – Ямбол и председател на работната група за 

организиране, координиране и провеждане набирането и обработването  на 



информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Ямбол 

представи подробно извършените дейности по стартиране и провеждане на 

проучването, обобщена информация за резултатите от проведеното проучване. 

Работодателите, участвали в анкетното проучване от област Ямбол са 55. Комисията по 

заетост обсъди представените резултати и направените изводи от проучването.  

Необходимо е председателят на Комисията по заетост да изпрати в централното 

управление на Агенцията по заетостта доклад с анализ на резултатите от проведеното 

проучване в срок до 19 април 2019 година. (приложен доклад за резултатите от анкетно 

проучване за потребностите от работна сила в област Ямбол). 

Членовете на Комисията по заетост предложиха проучването на потребностите 

на работодателите от работна сила да се провежда веднъж в годината в периода 

септември – октомври. 

            Като представител на работодателските организации, Павел Додов изрази 

желанието на бизнеса изводите от проучването потребностите от работна сила да 

намерят реално приложение при взимане на решенията за развитието на икономиката и 

образованието в нашата област. Христо Колев подкрепи предложението и свидетелства 

готовността на комисията по заетост да съдейства за изготвяне на конкретни 

предложения до Областния съвет за развитие, ако бизнесът ги инициира. 

 

 

По т. 2 от дневния ред: 

Пенка Кирилова – директор на дирекция Регионална служба по заетост – Бургас 

представи подробна информация относно процедурата за разработване на регионални 

програми за заетост, както и основните аспекти, изисквания, срокове, целеви групи, 

финансови параметри на Програмата за 2019 година.  

Подчерта, че Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на 

една регионална програма за всяка административна област, която се разработва въз 

основа на проектни предложения на областната и общинските администрации и по 

образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Размерът на 

средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика, 

утвърдена от министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното 

равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в 

областта за 2018 г. Размерът на определените средствата за финансиране на 

регионалната програма на област Ямбол е 171 858 лева. Пенка Кирилова подчерта, че 

съгласно Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта Министърът 

на труда и социалната политика изпраща писмена покана за разработване на регионална 

програма за заетост на областта до председателите на комисиите по заетостта към 

областните съвети за развитие след приемането на Националния план за действие по 

заетостта за съответната година. Областната и общинските администрации разработват 

проектни предложения за включване в регионалната програма на областта и ги внасят в 

Комисията по заетостта. Областният управител по предложение на Комисията по 

заетостта издава заповед за сформиране на комисия за разработване на регионална 

програма за заетост на областта въз основа на предложенията на областната и на 

общинските администрации.  

 Целевите групи, към които са насочени регионалните програми за заетост 2019 

г. включват: безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се 

обучават, нито са заети; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица с 

ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на 

ключово компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от 



ромски произход); хора с увреждания, продължително безработни лица; лица извън 

работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. 

Христо Колев информира, че Областна администрация - Ямбол няма да се 

възползва от собствено участие при реализирането на регионална програма за заетост. 

Целта на това решение е - на разположение на общините да се разпредели 

пропорционално по-голям финансов ресурс по програмата. 

Даде думата на членовете на Комисията по заетост за предложения за състав на 

Комисия за разработване на регионална програма за заетост на област Ямбол, въз 

основа на оценка и подбор на постъпили проектни предложения.  

Христо Колев – заместник областен управител – предложи за член от Областна 

администрация Ямбол – Мариела Павлова – главен специалист. 

Татяна Чанкова -  директор на ДБТ  Ямбол – предложи Светла Петрова – 

началник отдел Активна политика на пазара на труда при ДБТ Ямбол. 

Татяна Дюлгерова – директор на ДБТ Елхово предложи за представител в 

работната група да бъде включена Катя Михова – старши експерт в ДБТ Елхово. 

Милена Янъкова – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане 

Ямбол предложи Теменужка Юрукова – главен експерт Социално подпомагане при 

РДСП – Ямбол. 

Предложен за член на работната група беше още и Калоян Калиманов – експерт 

в РС на КНСБ Ямбол. 

 

По т. 3 от дневния ред  

Оценката на подадените предложения за Регионална програма за заетост се 

извършва по критериите средногодишно равнище на безработица и средногодишен 

брой на регистрираните безработни през предходната година в съответната община, 

потребностите на работодателите от работна сила и по методика, одобрена от 

Комисията по заетостта. Предложено беше оценяването на подадените предложения да 

бъде осъществено по утвърдената вече (по Процедура 2017 и 2018 година) Методика. 

Други предложения не постъпиха. 

Комисията по заетост одобри Методика за оценка на проектни предложения за 

включване в регионална програма за заетост и обучение на област Ямбол. Методиката е 

приложена към протокола. 

 

След проведените разисквания Комисията по заетост взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Одобрява направените предложения за състав на комисия за разработване на 

регионална програма за заетост на област Ямбол въз основа на предложенията 

на общинските администрации. 

2. Одобрява Методика за оценка на проектни предложения за включване в 

регионална програма за заетост и обучение на област Ямбол. 

 

 

По т. 4 от дневния ред 

Пенка Кирилова – директор на ДРСЗ – Бургас запозна подробно членовете на 

Комисията по заетост с актуалните програми и проекти за заетост и обучение. 

Членовете на Комисията по заетост предложиха на следващото заседание да 

бъде представен подробно законът за трудовата миграция и трудовата мобилност, както 



и подробна информация за заявки и участие на работодатели от областта в 

изпълнението на Спогодбата за трудова миграция между България и Молдова. 

 

 

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ 

И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: 

          

(ХРИСТО КОЛЕВ) 

    

 

СЕКРЕТАР НА 

   КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ:  

         (ТАТЯНА ЧАНКОВА) 

 

 


