
 

ПРОТОКОЛ № 4/09.03.2017 г. 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО 

Днес, 09.03.2017 г. от 10.30 часа в зала „Марица” на І етаж в сградата на Областна 

администрация – Хасково се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния 

съвет за развитие на област Хасково. Заседанието бе открито и ръководено от г-н Росен 

Кузев – зам.-областен управител на област Хасково и зам.-председател на Комисията по 

заетост. На заседанието присъстваха 25 от членовете на комисията (списък с присъствалите 

на заседанието е приложен към настоящия протокол), т.е. същото бе проведено при наличен 

необходим кворум. Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Утвърждаване на Методика, по която ще бъдат оценявани подадените в 

Областна администрация проектни предложения за включване в Регионалната програма за 

заетост и обучение на област Хасково. 

2. Предложения за състав на работна комисия за разработване на регионална 

програма за заетост и обучение на областта, въз основа на оценка и подбор на постъпилите 

проектни предложения от областната и общинските администрации. 

3. Други. 

В началото на заседанието г-н Кузев запозна присъстващите членове на комисията 

с писмото-покана от министъра на труда и социалната политика, касаещо разработването на 

регионалните програми за заетост. Г-н Кузев посочи размера на финансовите средства, 

отпуснати за изпълнение на регионалните програми по области, както и сроковете, в които 

трябва да бъде изготвена и одобрена регионалната програма на област Хасково. Беше 

подчертано, че всички членове на комисията по заетост са получили с писмото-покана за 

заседанието на комисията и информация, къде в сайта на МТСП може да се получи подробна 

информация за формулярите и дадените от МТСП указания, свързани с разработване на 

регионалните програми.  

След направените пояснения, по първа точка от дневния ред,  г-н Кузев даде 

думата на г-н Венелин Парапанов – гл. експерт в Областна администрация, който запозна 

присъстващите с проекта на изготвената Методика, по която ще бъдат оценявани 

постъпилите в областна администрация проектни предложения за включване в регионалната 

програма за заетост на област Хасково. Бе подчертано, че използваната Методика за оценка 

от предходната година е успешна и дала добри резултати, в резултат на което настоящата, 

която се предлага почти я припокрива по съдържание. Внимание на присъстващите членове 

бе обърнато по отношение на критериите за оценка и коефициентите на тежест за всеки 

критерии, които основно ще определят размера на финансовите средства, в рамките на които 

всяка една община трябва да планира дейностите си и броя на заявените работните места. 



 

След презентирането на Методиката думата бе дадена на присъстващите за въпроси и 

коментари. Такива не постъпиха и г-н Кузев предложи на членовете на Комисията да 

гласуват Методиката за одобрение. С пълно единодушие „ЗА” членовете на Комисията 

утвърдиха Методиката, по която ще бъдат оценявани постъпилите в областна администрация 

проектни предложения за включване в регионална програма за заетост на област Хасково.  

По втора точка от дневния ред г-н Кузев запозна присъстващите с чл. 25а, ал.3 

от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, според който областния 

управител по предложение на Комисията по заетостта трябва да издаде заповед за 

сформиране на комисия за разработване на регионална програма за заетост и обучение на 

областта, въз основа на оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от 

областната и общинските администрации. Комисията по заетост реши членовете на 

комисията за разработване на регионална програма за заетост и обучение на областта да не 

бъдат членове на Комисията по заетост. Бяха направени следните предложения за състав на 

цитираната комисията: Председател: Георги Георгиев - директор дир. „АКРРДС” в областна 

администрация Хасково и членове: Недялка Цветкова - гл.експерт в областната 

администрация; Желязко Колев - гл. експерт в областната администрация; Таня Жекова - 

нач. отдел в Д „БТ” Димитровград; Генка Стаматова - гл. експерт в Д „БТ” Хасково; Данка 

Христова - ст. специалист в Д „БТ” Харманли и Павлина Пачова – нач. отдел в Д „БТ” 

Свиленград. Г-н Кузев подложи на гласуване така предложения състав. Членовете на 

Комисията по заетост единодушно гласуваха „ЗА” да бъде приет предложения състав на 

работна комисия за разработване на регионална програма за заетост на област Хасково, въз 

основа на оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и 

общинските администрации. Беше взето решение комисията да е готова с проект на 

регионалната програма до 30.03.2017. 

По трета точка от дневния ред „Други” думата бе дадена на г-н Тянко Кондов – 

дериктор на Д ”Бюро по труда” Хасково, който запозна присъстващите накратко със 

стажантската програма "Открий Европа”. По нея могат да участват работодатели, като 

заявят своето желание и изпратят оферти за стажанти от гр. Брюксел, на възраст между 18 и 

29 години, които да използват след подписване на споразумение безвъзмездно за срок от 6 

месеца. Г-н Кондов отбеляза, че в рамките на м. март ще бъде проведен инфоден, на който 

подробно пред работодателите ще се представи същността на програмата. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 
Секретар...........................................                       За Председател.............................. 

/Господин Господинов/                                 /Росен Кузев/ 
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