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ПРОТОКОЛ № 5/04.04.2017 г. 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО 

Днес, 04.04.2017 г. (вторник) 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 от г-н Минко 

Ангелов –областен управител на област Хасково и председател на Комисията по заетост. На 

заседанието присъстваха 28 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. Представяне и одобряване на проекта на Регионална програма за заетост и 

обучение на област Хасково – 2017 г.  

2. Други. 

В началото на заседанието г-н Росен Кузев – зам. областен управител и зам. 

председател на Комисията по заетост запозна присъстващите накратко с процедурата по 

разработването и одобряването на регионалната програма за заетост. Г-н Кузев припомни, че 

на предното заседание на Комисията по заетост от 09.03.2017 г. членовете на комисията 

утвърдиха състав на комисия, която да извърши оценка и подбор на постъпилите проектни 

предложения за програми за заетост и обучение от областната и общинските администрации, 

както и да разработи проект на регионална програма за заетост на област Хасково. На 

същото заседание членовете на Комисията по заетост утвърдиха и Методика за оценка на 

проектните предложения за включване в регионалната програма за заетост и обучение на 

областта. Методиката, съгласно изискванията на чл. 25а, ал.6 от Правилника за прилагане на 

Закона за насърчаване на заетостта включва набор от критерии за оценка на подадените 

проектни предложения, както и подробно описва процедурата на разпределение на 

определения за област Хасково финансов ресурс, между подалите проектни предложения 

общински и областна администрации. В методиката е разписана подробно и процедурата за 

разпределение на оставащия финансов ресурс, в случай, че заявените от общините и 

областна администрация средства са по-малко от полагащите им се след разпределението по 

критерии. Копие от утвърдената Методиката е приложено към настоящия протокол. 

Последва подробно представяне от г-н Кузев на проекта на регионална програма за 

заетост и обучение, изготвена на базата на оценката и подбора на постъпилите проектни 

предложения от областната и общинските администрации и утвърдената от членовете на 

комисията Методика. Регионалната програма за заетост и обучение на област Хасково за 

2017 г. е свързана с осигуряване на заетост на 60 регистрирани безработни лица за 6 месеца, 
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от които 40 на пълен работен ден и 20 на непълен работен ден – от 4 до 7 часа. 

Разпределението на средствата по общини е както следва – за община Хасково – 16846.59 

лв., за община Свиленград – 11488.32 лв., за община Димитровград – 16529.28 лв., за 

община Симеоновград – 16046.37 лв., за община Маджарово – 15203.16 лв., за община 

Харманли – 16800 лв., за община Тополовград – 13411.20 лв., за община Любимец – 9825.12 

лв., за община Стамболово – 11488.32 лв., за община Ивайловград – 16010.76 лв., за община 

Минерални бани – 9828 лв. и за областна администрация Хасково – 15449.88 лв. Общо 

необходимите финансови средства искани от общинските и областната администрация е 

168 927 лв., равна на сумата определена за област Хасково, съобразно разпределението на 

средствата по области в Националния план за действие по заетостта през 2017 г.  

В заключение г-н Кузев подчерта, че така разработената Регионална програма за 

заетост на област Хасково предвижда да бъде реализирана в периода 15.05.2017 г. – 

15.11.2017 г. като работодатели по нея да бъдат Областна администрация Хасково и всяка 

една от общинските администрации на територията на областта. 

След като регионалната програма беше представена, думата бе дадена на 

присъстващите членове за мнения, коментари и въпроси. Такива не последваха, след което, в 

изпълнение на чл. 6 ал.2 т.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

заетостта представения проект на Регионална програма за заетост и обучение на област 

Хасково-2017 г. бе подложен на гласуване за одобрение. 

Единодушно, с 28 гласа „ЗА”, Комисията по заетостта  

Р Е Ш И : 

Одобрява представеното предложение за Регионална програма за заетост и 

обучение на област Хасково – 2017 г. 
 

След одобряването на Регионалната програма за заетост и обучение г-н Кузев уведоми 

присъстващите, че програмата ще бъдe своевременно изпратена в срок до 10.04.2017  г. за 

утвърждаване в МТСП (на хартиен носител и по електронна поща), заедно с прилежащите 

към нея документи и протокола от днешното заседание. 

По втора точка от дневния ред „Други” не постъпиха материали за разглеждане 

от комисията.  Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
 

Приложение: 1. Списък с присъствалите на заседанието членове на Комисията. 

2. Методика за оценка на проектни предложения за включване в 

Регионалната програма за заетост и обучение на област Хасково 

 
 
Секретар.....................................                       Председател................................... 

/Господин Господинов/                            /Минко Ангелов/ 


