
 

КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ 

КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ 

 

Протокол № 2 

от 29 октомври 2014 г. 
  

Днес, 29 октомври 2014 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, обсъждане и одобряване на постъпили предложения за Регионални 

програми за заетост и обучение за включване в Националния план за действие по 

заетостта през 2015 година. 

2. Разни 

 

Заседанието бе открито и водено от Иван Иванов – заместник областен 

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

Иван Иванов представи актуализиране на поименния състав на Комисията по 

заетост към Областен съвет за развитие - Ямбол, съгласно заповед № РД01/0075 от 

29.10.2014 г. на Областен управител на област Ямбол. Обяви, че заседанието има 

необходимия кворум и може да взема решения. 

По т.1  
Иван Иванов подчерта, че регионалните програми за заетост и обучение се 

разработват ежегодно, предлагат се от Комисиите по заетост към областните съвети за 

развитие за включване в Националния план за действие по заетостта в изпълнение на 

чл. 31, чл. 32 и чл. 33 от Закона за насърчаване на заетостта. 

Председателят даде думата на Пенка Кирилова – директор на ДРСЗ – Бургас да 

посочи и акцентира върху изискванията за Регионалните програми за заетост и 

обучение за 2015 година. 

 

Иван Иванов заяви, че в Областна администрация – Ямбол са постъпили пет 

предложения за Регионални програми за заетост и обучение за включване в 

Националния план за действие по заетостта през 2015 година: Регионална програма за 

заетост и обучение на община Болярово за 2015 година; Регионална програма за заетост 

на община Елхово; Регионална програма за заетост в община Стралджа; Регионална 

програма за заетост на община Тунджа; Регионална програма за заетост на община 

Ямбол за 2015 година. 

Предложенията за Регионални програми за заетост и обучение бяха представени 

както следва: 

Нина Терзиева – заместник кмет на община Болярово представи Регионална 

програма за заетост и обучение на община Болярово; 

Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово представи Регионална 

програма за заетост на община Елхово;  

Мария Толева – заместник кмет на община Стралджа представи Регионална 

програма за заетост в община Стралджа; 

Пенчо Пенев – заместник кмет на община „Тунджа“ представи Регионална 

програма за заетост на община „Тунджа”; 

Неда Бъчварова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община 

Ямбол представи Регионална програма за заетост на община Ямбол за 2015 година. 

 



Иван Иванов подчерта, че представените от общините на територията на област 

Ямбол Регионални програми за заетост за 2015 година са в съответствие с Областната 

стратегия за развитие на област Ямбол 2014-2020, а именно: Стратегическа цел 2: 

Осигуряване на по-добри условия за заетост, социално приобщаване, повишаване 

качеството на живот и изграждане на административен капацитет за добро 

управление; Приоритет 3: Развитие на пазара на труда, увеличаване на заетостта, 

адаптиране на образователните политики и социално включване; Мярка 3.1. 

Насърчаване на младежката заетост и Мярка 3.2. Намаляване на безработицата 

сред рисковите групи на пазара на труда. 

 

След проведените разисквания Комисията по заетост гласува като от 18 

присъстващи, 18 гласуваха „ДА” и единодушно взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Одобрява Регионалната програма за заетост и обучение на община 

Болярово за 2015 година; 

 

2. Одобрява Регионалната програма за заетост на община Елхово за 2015 

година; 

 

3. Одобрява Регионалната програма за заетост в община Стралджа за 2015 

година;  

 

4. Одобрява Регионалната програма за заетост на община „Тунджа“ за 2015 

година;  

 

5. Одобрява  Регионалната програма за заетост на община Ямбол за 2015 

година. 

 

6. Задължава председателя на Комисията по заетост да изпрати в 

Министерството на труда и социалната политика в срок до 31 октомври 2014 

година предложенията за Регионални програми за заетост за включване в 

Националния план за действие по заетостта през 2015 година.  

 

По т.2 

Пенка Кирилова – директор на ДРСЗ – Бургас представи информация за 

състоянието на пазара на труда в област Ямбол през месец септември 2014 година, 

както и информация за актуалните програми и проекти за заетост и обучение. 
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