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П Р О Т О К О Л  

№ 91 

Благоевград, 20.12.2016 г. 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Днес, 20.12.2016 г. /вторник/ от 14:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-

523/13.12.2016 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. 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. 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“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

3. Разни.  

 

 

На заседанието присъстваха: 

 
Председател: Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен 

център Благоевград. 
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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 РС на КНСБ - Благоевград 

6. Славянка Симитчийска – и.д. Директор, Дирекция „Инспекция по труда” - 

Благоевград 

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

Благоевград. 

8. Бойко Стамболиев – Председател на Сдружение на частните предприемачи – 

Благоевград. 

Без право на глас присъства г-жа Ерделска – Директор, Дирекция АКРРДС към 

ОА 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 информация на присъстващите за проект „Обучения и 

заетост“ за регистрирани безработни лица над 29 години и 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 относителен дял на регистрираните безработни лица от 

целевите групи в региона, относителен дял на заявените потребности и равнище на 

безработица в съответната област. Максималният брой лица, които могат да се наемат от 

страна на един работодател е десет. Предоставена бе информация за приоритетните 

целеви групи, както и възможностите за финансиране от бюджета на двата проекта. 

Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие разглеждат и класират  

заявките на работодателите, кандидатстващи по двете схеми в съответствие с утвърдена 

от Министъра на труда и социалната политика „Методика за оценка". Съгласно 

предварително обявените от Агенцията по заетостта условия, след приключване 

работата на комисиите в областните градове ще бъдат обявени резултатите от 

класиранията. 

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“ и „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 
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провеждане на обучения, преди осигуряване на заетостта. След оценка на заявките,  

работодателите ще бъдат класирани по низходящ  ред, според получената обща оценка. 

Г-н Михайлов информира, че за територията на Област Благоевград по схема 

„Обучение и заетост“ е предвиден финансов ресурс в размер на 2 673 028 лв. и до крайния 

срок за подаване на заявки за областта са подадени 445 заявки за разкриване на 1 735 

работни места. По схема „Обучение и заетост за младите хора“ е предвиден финансов 

ресурс в размер на 2 139 289 лв. и до крайния срок за подаване на заявки за областта са 

подадени 155 заявки за разкриване на 466 работни места. 

Заявките са предадени от Директора на ДРСЗ Благоевград на Председателя на 

Комисията по заетост със съответните Приемно-Предавателни протоколи. 

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. При невъзможност да бъдат разгледани в същия ден да се продължи на 

21.12.2016 г. от 9:00 часа до приключване попълването на Оценъчните карти. 

3. Да се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие на Област Благоевград на 23.12.2016 г. от 11:00 часа, на което да бъдат 

класирани и предложени за финансиране подадените заявки в определения ресурс за 

Област Благоевград.  

4. Да бъде изготвен резервен списък на работодатели подали заявки по 

процедурите, 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: 11 

 

За: 11       Против: 0         Въздържал се: 0 

 

 

Решение № 2 
 

При необходимост работата на работните групи да продължи на 21.12.2016 г. 

от 9:00 часа до приключване попълването на Оценъчните карти. 

 

Гласували: 11 

 

За: 11       Против: 0         Въздържал се: 0 

 

 

Решение № 3 
 

Да се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие на Област Благоевград на 23.12.2016 г. от 11:00 часа, на което да бъдат 

класирани и предложени за финансиране подадените заявки в определения ресурс 
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за Област Благоевград по проект „Обучения и заетост“ и „Обучения и заетост за 

младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г..  

Гласували: 11 

 

За: 11      Против: 0         Въздържал се: 0 

 

Решение № 4 
 

Да бъде изготвен резервен списък на работодатели подали заявки по 

процедурите „Обучения и заетост“ и „Обучения и заетост за младите хора“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., за които не е 

достигнало финансиране. 

 

Гласували: 11 

 

За: 11       Против: 0         Въздържал се: 0 

 

Работните групи започнаха работата, която продължи до 17:30 часа на 20.12.2016 

г. и поради големия брой приети заявки, подлежащи на оценка, работата продължи на 

21.12.2016 г. от 9:00 часа до 12:00 часа. 

До оценка не се допускат: 

По Проект „Обучение и заетост на младите хора“ 

- Община Благоевград, подадена Заявка № ОЗМ-2-08-01-354 от 02.12.2016г. -  

анулирана след писмен отказ на работодателя. Входирана нова заявка № ОЗМ-2-08-01-

2026 от 09.12.2016 г. 

           -  «КИКОМЕРС-2010» ООД, подадена Заявка № ОЗМ-2-08-09-257 от 02.12.2016г. 

анулирана след писмен отказ на работодателя. Входирана нова заявка № ОЗМ-2-08-09-

1308 от 08.12.2016г. 

- „Меге транс” ООД, подадена Заявка № ОЗМ-2-08-01-613 от 06.12.2016г. за 1 

работно място, недопустима длъжност по НКПД. 

     - „Пирин Сот” ЕООД, подадена Заявка № ОЗМ-2-08-01-1129 от 08.12.2016г. за 7 

работни места, недопустима длъжност по НКПД. 

По Проект „Обучение и заетост“ 

- „ЕВЕРЕСТ 2011” ООД, подадена Заявка № ОЗ-4-08-01-1301 то 06.12.2016г. -  

некоректно попълнена. Входирана  нова Заявка  №ОЗ-4-08-01-2214 от 08.12.2016г. 

- ОП ”Паркинги и гаражи”, подадена Заявка № ОЗ-4-08-10-1907 от 07.12.2016г. за 1 

работно място и  Община Разлог с подадена Заявка № ОЗ-4-08-10-2876 от 

08.12.2016г. за 10 работни места . С писмен отказ ОП ”Паркинги и гаражи” се отказва 

от подадената заявка. 

- „Джамбо-2007”ЕООД, подадена Заявка № ОЗ-4-08-03-4293 от 09.12.2016г. за 11 

работни места, недопустим работодател. 

- „МС Общество България –  клон Благоевград“, подадена Заявка № ОЗ-4-08-01-595 

от 02.12.2016г. за 4  работни места, недопустима длъжност по НКПД. 

 


