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П Р О Т О К О Л  

№ 92 

„Обучение и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 

Благоевград, 23.12.2016 г. 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Днес, 23.12.2016 г. /петък/ от 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-

540/21.12.2016 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. 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“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г.  

3. Разни.  

 

 

На заседанието присъстваха: 
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Председател: Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен 

център Благоевград. 

Зам.-председател: Асим Адемов – 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 – и.д. Директор, Дирекция „Инспекция по труда” - 

Благоевград 

7. Красимира Тодорова – Началник отдел „АОФСИО“ в РУО на МОН – 

Благоевград. 

Без право на глас присъства Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - 

Благоевград.  

 

Областният управител Бисер Михайлов откри Заседанието на Комисията по 

заетост към Областния съвет за регионално развитие и запозна присъстващите с дневния 

ред. Г-н Михайлов представи обобщените резултати от оценките на заявките от 

работодателите, по схема „Обучение и заетост на младите хора“: 

 

 Справка за заявените работни места по схема "Обучения и заетост за младите хора"   

        

       

 

Класирани 
работодатели по 

брой точки Работодатели 

Брой 
работни 

места 
/общо/ 

раб.места от 
приоритетните 

групи 

раб.места от 
неприоритетните 

групи средства  

 брой брой брой брой лв.  

              

 

Схема 
"Обучения и 

заетост за 
младите хора"         2139289  

 

Схема 
"Обучения и 

заетост за 
младите хора" 151 458 * * 1645204  
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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. Класираните на този етап заявки са 

определени въз основа на действащите към момента на подаването им размери на 

минималните осигурителни прагове и осигурителни вноски за 2016 г. Сключването на 

договори по класираните заявки ще се извърши съобразно актуализираните за 2017 г. 

размери, определени в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


