
 

КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ 

КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ 

 

 
Протокол № 4 

от 04 декември 2013 г. 

  

Днес, 04 декември 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, обсъждане и оценка на постъпили проекти по Национална програма 

„От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2014 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 

Ямбол.  

По т. 1 от дневния ред Иван Иван представи основните параметри на програмата 

за 2014 година и разпределението на средствата за изпълнение на Националната 

програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2014 година за област 

Ямбол. 

Иван Иванов даде думата на Пенка Кирилова – директор ДРСЗ – Бургас да 

представи становището на Комисията за оценка към ДРСЗ – Бургас относно 

представените проекти по Национална програма „От социални помощи към 

осигуряване на заетост” за 2014 година.  

 

За област Ямбол са постъпили 7 бр. проекти, разпределени по общини както 

следва:  

Община Болярово 1 проект – на община Болярово; 

Община Елхово 2 проекта – на ПУИ „Никола Й. Вапцаров” – Елхово и на 

община Елхово; 

Община Стралджа 1 проект – на община Стралджа; 

Община Тунджа 2 проекта – на Регионален исторически музей – Ямбол и на 

община Тунджа; 

Община Ямбол 1 проект – на община Ямбол 

 

Комисията за оценка към ДРСЗ – Бургас е одобрила постъпилите проекти и ги 

предлага на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие - Ямбол за 

разглеждане и оценка.  

Иван Иванов напомни на членовете на Комисията по заетост при гласуването на 

всеки един проект представителите на заинтересованите организации с представени 

проекти по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” за 

2014 г. да не гласуват при оценяването на проектите на техните организации, 

съобразено с Декларациите за безпристрастност. 

 



 

 

След проведените разисквания Комисията по заетост гласува и единодушно взе 

следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Представените проекти са съвместими с посочените в Областната стратегия 

за развитие  приоритети и допринасят за развитието на областта; също така  и 

Обектите по проектите и свързаните с тях дейности не дублират обекти и 

дейности, които се извършват в момента, или ще се извършват в близко 

бъдеще от други организации, фирми или донорски програми (вкл. ОП 

„РЧР”) или са финансирани по силата на спечелени от кандидат-

работодателите конкурси по ЗОП и концесии. Комисията по заетост класира 

посочените проекти и ги изпраща за окончателно одобрение в Агенцията по 

заетостта чрез ДРСЗ - Бургас.  

Представителите на заинтересованите организации с представени проекти по 

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” за 

2014 г. не гласуваха при оценяването на проектите на техните организации. 

 

 2.  Остатъкът от неусвоените средства по НП ОСПОЗ за отделните общини се       

пренасочва към други общини на територията на област Ямбол. 
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