РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ:
ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград

П

Р

О

Т

О

К

О

Л

№ 98
„Обучение и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Благоевград, 18.04.2017 г.
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Днес, 18.04.2017 г. /вторник/ от 14:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР131/12.04.2017 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. Класиране 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.
2700 Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9
тел.: +359 (73) 88 14 01, факс: +359 (73) 88 14 03
E-mail: Info@bl.government.bg
Web: www.bl.government.bg

Зам.-председател: Стоян Христов – Заместник областен управител на област с
административен център Благоевград
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. Лилия Бояджиева-Димитрова – Представител на Търговско-промишлена палата
– Благоевград.
5. Силвия Христова – Представител на КНСБ - Благоевград
6. Славянка Симитчийска – Директор, Дирекция „Инспекция по труда” Благоевград
7. инж. Антоанета Николова – Старши експерт в РУО на МОН – Благоевград.
8. Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“
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 обобщените резултати от оценките на заявките от
работодателите, по схема „Обучение и заетост на младите хора“:
В рамките на определения финансов ресурс за областта Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие на Област Благоевград класира всяка една заявка по
низходящ ред, според получената обща оценка. При равен брой точки Комисията по
заетост класира заявките в съответствие приоритетите на Областната стратегия за
развитие на Област Благоевград 2014-2020 г. Основните икономически дейности с
приоритетно местно значение, в съответствие с Областната стратегия за регионално
развитие, са:
1. Строителство;
2. Преработваща промишленост (дърво и/или металообработване);
3. Шивашка и обувна промишленост;
4. Туризъм;
5. Търговия и услуги.
С максимален брой точки – 32, са оценени 5 заявки от работодатели на
територията на Област Благоевград, кандидатстващи за разкриване на работни места по
проекта. Три от фирмите развиват дейност в сферата на туризма, една в услуги и една в
търговия.
След обсъждане, Комисията по заетост реши в рамките на определения финансов
ресурс за Област Благоевград, в размер на 219 332 лв., да бъдат финансирани следните
работодатели:
1. „ХОТ СПРИНГС“ – ЕООД, с. Баня – с размер на заявката 200 684, 78 лв. и
осигуряване на 58 работни места на територията на Община Разлог;
2. „Даутева, Теодосиева и партньори“- АДД, гр. Благоевград – с размер на
заявката 9 015,22 лв. и осигуряване на 2 работни места на територията на Община
Благоевград.
За работодатели подали заявки по процедура „Обучение и заетост за младите
хора“ на ОП РЧР 2014-2020 г., за които не е достигнало финансиране, е изготвен резервен
списък.

2/3

Комисията по заетост изготви Протокол по образец за класирането на
работодателите за участие по проект „Обучения и заетост за младите хора“.
Приложение: Протокол по образец.
Изготвил:
Станислава Поповска – Директор, Регионална служба по заетостта – Благоевград
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС
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