РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ:
ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград
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№ 97
Благоевград, 12.04.2017 г.
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Днес, 12.04.2017 г. /сряда/ от 10:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР122/06.04.2017 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. Разглеждане и оценка на заявките от работодатели от Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие на Област Благоевград, за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Обучение и заетост за младите хора“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Разни.
На заседанието присъстваха:
Председател:
Валери Сарандев – Областен управител на област с административен център
Благоевград.
Зам.-председател:
Стоян Христов – Заместник областен управител на област с административен
център Благоевград
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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. Румяна Петкова – Директор на Регионална дирекция Социално подпомагане
3. Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО
4. Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград
5. Славянка Симитчийска – Директор, Дирекция „Инспекция по труда” Благоевград
6. Любка Стоименова – Старши експерт в РУО на МОН – Благоевград.
Областният управител Валери Сарандев откри Заседанието на Комисията по
заетост към Областния съвет за регионално развитие и запозна присъстващите с дневния
ред. Г-н Сарандев представи информация на присъстващите за проект „Обучения и
заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г. Подробно разясни процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. Обясни, че средствата, отново, са разпределени на квотен принцип
между областите в страната, на база равнище на безработица, средно месечно за периода
02.2016 г. – 02.2017 г., регистрирани безработни до 29 г. за периода 02.2016 г. – 02.2017
г. и заявени потребности от страна на работодателите. Отпадна изискването за
максимален брой лица, които могат да се наемат от страна на един работодател.
Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие разглеждат и класират
заявките на работодателите, кандидатстващи по схемата в съответствие с утвърдена от
Министъра на труда и социалната политика „Методика за оценка".
Областният управител представи и утвърдената от Министъра на труда и
социалната политика Методика за подбор и оценка на заявки от работодатели,
кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Обучения и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г. Подробно разясни критериите за оценка по отношение на
заявените ангажименти от работодателя за осигуряване на устойчивост на разкритото
работно място, заявени ангажименти от работодателя за осигуряване на трудово
възнаграждение над минималния осигурителен доход за длъжностите и провеждане на
обучения, преди осигуряване на заетостта. След оценка на заявките, работодателите ще
бъдат класирани по низходящ ред, според получената обща оценка.
Г-н Сарандев информира, че за територията на Област Благоевград по схема
„Обучение и заетост за младите хора“ е предвиден финансов ресурс в размер на 219 332
лв. и до крайния срок за подаване на заявки за областта са подадени 205 заявки за
разкриване на 940 работни места.
Заявките са предадени от Директора на ДРСЗ Благоевград на Председателя на
Комисията по заетост със съответния Приемно-Предавателен протокол.
Преди да започне разглеждането и оценката на подадените заявки от
работодателите, комисията подписа Декларация за безпристрастност и разгледа
следните предложения:
1. Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област Благоевград
да се раздели на работни групи по 2-ма члена, които да разгледат и оценят заявките.
2. Да се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие на Област Благоевград на 18.04.2017 г. от 14:00 часа, на което да бъдат
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класирани и предложени за финансиране подадените заявки в определения ресурс за
Област Благоевград.
3. Да бъде изготвен резервен списък на работодатели подали заявки по
процедурата, за които не е достигнало финансиране.
След разисквания и уточнения Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие на Област Благоевград следните решения:

Решение № 1
Да се раздели на работни групи по 2-ма члена, които да разгледат и оценят
заявките.
Гласували: 9
За: 9

Против: 0

Въздържал се: 0

Решение № 2
Да се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие на Област Благоевград на 18.04.2017 г. от 14:00 часа, на което да бъдат
класирани и предложени за финансиране подадените заявки в определения ресурс
за Област Благоевград по проект „ „Обучения и заетост за младите хора“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г..
Гласували: 9
За: 9

Против: 0

Въздържал се: 0

Решение № 3
Да бъде изготвен резервен списък на работодатели подали заявки по
процедура „Обучения и заетост за младите хора“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., за които не е достигнало
финансиране.
Гласували: 9
За: 9

Против: 0

Въздържал се: 0

Работните групи започнаха работата, която продължи до 16:00 часа на 12.04.2017 г.
Изготвил:
Станислава Поповска – Директор, Регионална служба по заетостта – Благоевград
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС
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