
 

КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ 

КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ 

 

 

Протокол № 2 

от 7 май 2013 г. 
  

 

Днес, 7 май 2013 г. се състоя заседание на Комисията по заетост към Областния 

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. Разглеждане и оценка на постъпили проекти по Национална програма „От 

социални помощи към осигуряване на заетост” – процедура 2013 година, втори 

етап. 

2. Актуализиране състава на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие. 

3. Разни. 

 

Заседанието бе открито и водено от Нели Кадиева – заместник областен 

управител и председател на Комисията по заетост.  

 

По т. 1 Нели Кадиева даде думата на Гергана Костадинова – представител на 

ДРСЗ – Бургас относно представените проекти по Национална програма „От социални 

помощи към осигуряване на заетост” за 2013 година, както и размера на отпуснатите 

средства за област Ямбол. Изтъкнато бе, че с решение № 224 от 05.04.2013 г. на 

Министерски съвет са одобрени допълнителни средства за субсидирана заетост по 

програми и мерки и изменение на Националния план за действие по заетостта през 2013 

година. Допълнителните средства за област Ямбол ще дадат възможност на още 312 

безработни лица да се включат в субсидирана заетост през 2013 г.  – 195 лица по 

програми и 117 лица по насърчителни мерки за заетост. С допълнителни средства ще се 

финансира включване в заетост на безработни лица по следните национални програми: 

„От социални помощи към осигуряване на заетост”; „Асистенти на хора с увреждания”; 

„Нова възможност за заетост”; „Заетост и обучение на хора с увреждания”. 

По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” са 

разпределени допълнителни средства за обезпечаване на допълнителни работни места 

по одобрени проекти и за провеждане на втори етап на процедура за кандидатстване с 

нови проекти за общините, в които няма действащи в момента проекти по програмата.  

Във връзка с Процедура – втори етап 2013 г. по Национална програма „От 

социални помощи към осигуряване на заетост” за област Ямбол е постъпил 1 проект на 

община „Тунджа”. Комисията за оценка към ДРСЗ – Бургас е одобрила постъпилия 

проект на община „Тунджа” и го предлага на Комисията по заетост към Областния 

съвет за развитие - Ямбол за разглеждане и оценка. Предвидените средства от 

Програмата за проекта са 54 180 лева. Пенчо Пенев представи проекта на община 

„Тунджа”, по който ще бъде осигурена заетост на 30 лица. Размерът на предвидените 

средства, осигурени от кандидат – работодателя са 59 553 лева. 

След проведените разисквания Комисията по заетост гласува и единодушно взе 

следните 

 



 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Представеният проект на община „Тунджа” отговаря на приоритетите в 

Областната стратегия за развитие на област Ямбол и не дублира други обекти 

или проекти. Комисията по заетост класира посочения проект и го изпраща за 

окончателно одобрение в Агенцията по заетостта чрез Дирекция РСЗ - Бургас. 

Представителят на заинтересованата организация с представен проект по НП 

ОСПОЗ за 2013 г. втори етап – община Тунджа, не гласува при оценяването на 

проекта на неговата организация. 

 

 

По т. 2 относно актуализиране състава на Комисията по заетост към Областния 

съвет за развитие бе предложен Стоян Иванов, който към настоящия момент е 

началник отдел – Ямбол към Дирекция „Инспекция по труда – Сливен” на мястото на 

Вълчо Вълчев. Комисията по заетост прие единодушно тази промяна. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ: 

          

(НЕЛИ КАДИЕВА) 

 

 

 

Протоколирал:   

   (Г. Павлова) 


