КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ
КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ

Протокол № 2
от 4 юни 2015 г.
Днес, 4 юни 2015 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 съгласуване подаването на заявки за кандидатстване
от областен управител за разкриване на работни места по проект „Подкрепа за
заетост“.
2. Разни.

Заседанието бе открито от Димитър Иванов – областен управител.
Областният управител разясни на членовете на Комисията по заетост
възможността, която се предоставя на областните администрации за включване в
проект „Подкрепа за заетост“ по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси“, за наемане на безработни лица за осъществяване на мерки и превантивни
дейности за защита от бедствия и във връзка с необходимостта от предприемане на
своевременни действия за преодоляване на потенциален риск от наводнения.
Димитър Иванов посочи, че е целесъобразно включването в проекта на Областна
администрация - Ямбол, ще се даде възможност за заетост на безработни лица, като в
същото време бъдат предоставени възможности на общините за няколко месеца да
разполагат с увеличен ресурс в борбата с последствията от обилните валежи.
Пенка Кирилова – директор на ДРСЗ – Бургас посочи конкретните параметри по
проекта. Пенка Кирилова разясни, че за област Ямбол са предвидени 300 работни
места, разпределени с оглед равнището на безработица и брой неудовлетворени заявки
за работни места от реалния сектор.
Областният управител може да подаде заявка за наемането на до 120 безработни
лица. Рамковите договори с работодателите се сключват за срок от 4 месеца. Трудовите
договори с наетите лица трябва да бъдат сключени в срок до 30.06.2015 година.
Предвидено е да бъдат определени и наставници.
Присъстващите представители на общините заявиха своята готовност за
ползотворно партньорство с областния управител и подчертаха, че подкрепят
наемането на лица за извършване на превантивни дейности, като ще участват активно в
планирането и реализирането на конкретните мерки.

След проведените разисквания Комисията по заетост взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията по заетост съгласува подаването на заявка за кандидатстване от
областен управител за разкриване на работни места по проект „Подкрепа за
заетост“.
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