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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ  

КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ШУМЕН 
заседание на 17.06.2020 г. 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Одобряване състав на комисия от експерти за разработване на Регионална програма за 
заетост на област Шумен, въз основа на предложенията, получени от областната и на 
общинските администрации. 

2. Одобряване Методика за оценка и подбор на подадените предложения за разработване 
на Регионална програма за заетост в област Шумен; 

3. Одобряване на проект на Регионална програма за заетост на област Шумен  - 2020 г. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 
 

Във връзка с чл. 25 а, ал. 3 от ППЗНЗ, предлага на Областния управител на област Шумен 
да се сформира комисия за разработване на регионална програма за заетост, в следния състав:  

1. Добринка Мингова – главен експерт в Дирекция „Регионална служба по заетостта“ 
Варна; 

2. Пенка Андонова – началник отдел "АПТТ" в Дирекция „Бюро по труда“ Шумен; 
3. Галина Радославова – младши експерт в Дирекция „Бюро по труда“ Шумен. 
Задачи на комисията: 
1. Да разработи проект на Регионална програма за заетост в област Шумен през 2020 г. 
2. Проекта на Регионална програма за заетост в област Шумен да се изготви съгласно 

одобрената с решение на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие 
Шумен „Методика за оценка и подбор на проектни предложения за включване в регионална 
програма за заетост на област Шумен“, въз основа на предложенията от областната и общински 
администрации в област Шумен. 

3. Проекта на Регионална програма за заетост в област Шумен да се представи за 
одобрение от членовете на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие 
Шумен. 

 
РЕШЕНИЕ № 2: 

 
Одобрява Методика за оценка и подбор на подадените предложения за разработване на 

Регионална програма за заетост в област Шумен през 2020 г. 
 



 2 

 
РЕШЕНИЕ № 3: 

 
1. Одобрява Регионална програма за заетост в област Шумен - 2020 г.; 
2. Регионалната програма за заетост в област Шумен - 2020 г. да се изпрати в 

Министерство на труда и социалната политика за финансиране. 
 


