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П Р О Т О К О Л  

№ 83 

Благоевград, 03.04.2014 г. 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Днес, 03.04.2014 г. /четвъртък/ от 10:30 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-

135/21.03.2014 г. на Областния управител на Област с административен център 

Благоевград, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе 

заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие при 

следния дневен ред: 

 

1. Представяне и популяризиране на Националния план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. 

2. Разни.  

 

 

На заседанието присъстваха: 

 
Председател: Муса Палев – Областен управител на Област с административен 

център Благоевград. 

Зам.-председател: Костадин Дурчов – Заместник областен управител на област с 

административен център Благоевград – Заместван от: инж. Стилияна Ерделска - 

Директор, Дирекция АКРРДС 
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Секретар: Станислава Поповска – Директор, Регионална служба по заетостта – 

Благоевград.  

 

Членове: 

1. Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна 

администрация Благоевград 

2.  Станка Михова – Главен експерт, Регионална дирекция Социално 

подпомагане 

3.  Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО 

4. Теодорина Тодорова – Експерт, Търговско-промишлена палата – Благоевград.  

5.  Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград 

            6.   Жана Техова – Старши експерт ПО на РИО на МОН – Благоевград. 

На заседанието присъстваха зам.-кметове на общини  и директори на ДБТ на 

територията на Област Благоевград. 

 

Заседанието откри Областният управител Муса Палев, който запозна комисията 

с дневния ред на заседанието и отправи приветствие към присъстващите членове и 

гости и даде думата на Антоанета Цонева – Главен експерт, МТСП.  

 

Г-жа Цонева презентира целите на утвърдената Национална гаранция за 

младежта на България, която предвижда всеки млад човек на възраст от 15 до 24 

години вкл. да получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, 

чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне 

системата на формалното образование. 

Представено бе поетапното изпълнение плана вчлючващо: обучение и заетост на 

младежите до 25 г. с основно и по-ниско образование с регистрация в бюрата по труда 

до 4 месец включително, за младежи с висше и средно образование, с продължителност 

на регистрацията в бюрата по труда до 4 месец включително ще се финансира първа 

работа. 

В изпълнение на младежката гаранция бюрата по труда ще организират: 

1. Регистриране  на безработни младежи. 

2. Изготвяне на индивидуален план за действие  

3. Профилиране  

4. Предложение за работа (субсидирана или на първичния пазар на труда)  

или за обучение (обучение за професионална квалификация, за придобиване на 

ключови компетентности; за продължаване на образованието)  

5. Професионално ориентиране, кариерно консултиране  

6. Мотивационно обучение. 

По време на презентацията бяха пояснени възможностите и начините на 

финансиране по различните програми и мерки за заетост и обучение, съгласно НПДЗ, 

схеми и проекти по ОП“РЧР“. 

Станислава Поповска – Директор на Регионална служба по заетостта – 

Благоевград запозна присъстващите със структурата на регистрираните безработни 

лица на територията на Област Благоевград и предостави информация за 

регистрираните безработни младежи до 29 годишна възраст, които са 19.1 % -  спрямо 

общо регистрираните. Обърна внимание, че трудовите посредници, в бюрата по труда, 

работят много активно с регистрираните младежи, като за първите 3 месеца на 2014 г., 

на първичния пазар на труда, са устроени на работа 735 младежи, а по различните 

програми и мерки за заетост са включени 276 младежи. 

В създадените „Център работа“ в бюрата по труда на територията на Област 

Благоевград  са консултирани, за професионално развитие, 627 младежи. В 
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обособеното „Ателие за търсене на работа“, където работи Психолог и Кейс мениджър, 

индивидуално и групово са консултирани 121 младежи. 

 

По време на заседанието бяха зададени и обсъдени следните въпроси: 

 

1. Кога стартира финансирането на Националния план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.? 

2. Има ли информация за заявените работни места от работодателите? 

3. Как ще се процедира с младежите от 15 до 18 годишна възраст? 

4. В съответствие ли са предвидените обучения с търсенето и предлагането на 

работна сила? 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито. 

 

 

 
Изготвил: 

 

 
Станислава Поповска – Директор, Регионална служба по заетостта – Благоевград. 

 

 
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС 


