РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ:
ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград
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№ 95
Благоевград, 21.03.2017 г.
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА
РАЗВИТИЕ
Днес, 21.03.2017 г. /вторник/ от 11 :00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР91/13.03.2017 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 развитие при следния дневен
ред:
1. Приемане на методика за оценка, съгласно чл. 25а, ал. 6 от Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
2. Предложения на членовете на Комисията по заетост за сформиране на комисия
за разработване на Регионална програма за заетост и обучение на Област Благоевград,
която да е въз основа на оценка и подбор на постъпилите проектни предложения.
3. Определяне на дата за следващо заседание, на което да бъде гласувана
Регионална програма за заетост и обучение на Област Благоевград.
4. 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
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

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 – Експерт „Международни програми“ на
Търговско-промишлена палата – Благоевград.
5. Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград
6. Славянка Симитчийска – и.д. Директор , Дирекция „Инспекция по труда” Благоевград
7. инж. Антоанета Николова– Старши експерт по професионалното образование
РУО на МОН – Благоевград.
9. Бойко Стамболиев – Председател на Сдружение на частните предприемачи –
Благоевград.
Областният управител Валери Сарандев откри Заседанието на Комисията по
заетост към Областния съвет за регионално развитие и запозна присъстващите с дневния
ред. Той отбеляза, че с оглед осигуряване на перспектива за устойчива заетост на
качествени работни места за безработните лица, е важно да се има предвид и
възможността, уредена в разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от Закона за насърчаване на
заетостта, според която областната и общинските администрации могат да
разработват проектното предложение съвместно със социалните партньори и други
юридически лица.
Г-жа Станислава Поповска – Директор, Регионална служба по заетостта –
Благоевград представи кратка информация за основните приоритети в националната
политика по заетостта, целите на регионалните програми за заетост, целевите групи,
допустими работодатели и дейности. Предостави информация за средногодишното
равнище на безработица на територията на Област Благоевград за предходната 2016 г. и
определения финансов ресурс за разработване на Регионална програма за заетост на
Област Благоевград в размер на: 295 393 лв. Определените финансови средства за
осигуряване на заетост на безработни лица за периода 01.05.2017 – 31.10.2017 г. ще
покрие финансирането на 89 работни места, при пълен работен ден.
При разработването на бюджетите на регионалните програми за заетост и
обучение следва да използвате следните единични размери за финансиране на активната
политика на пазара на труда, определени в Националния план за действие по заетостта
през 2017 г.:
 трудово възнаграждение на наетите лица – месечно възнаграждение от 460 лв. при
пълен работен ден и 2.78 лв. почасово трудово възнаграждение;
 допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на
труда и в нормативните актове по неговото прилагане;
 възнаграждение за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от
Кодекса на труда;
 възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване;
 дължими вноски за сметка на работодателя за фонд „Пенсии”, фонд „Трудова
злополука и професионална болест”, фонд „Общо заболяване и майчинство”
върху полученото, включително начисленото и неизплатено брутно трудово
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възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение,
включително възнаграждението по чл. 30а, ал. 1, т. 3 и 6 от Закона за насърчаване
на заетостта, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, както и за
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и
Националната здравноосигурителна каса, определени в Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2017 г. и в Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.;
дължими вноски за сметка на работодателя за фонд „Безработица” върху
полученото, включително начисленото и неизплатено брутно трудово
възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение,
включително възнаграждението по чл. 30а, ал. 1, т. 3 и 6 от Закона за насърчаване
на заетостта, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, определени
в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

По точка 1: Приемане на методика за оценка, съгласно чл. 25а, ал. 6 от
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
Областният управител запозна членовете на Комисията по заетост, че оценката на
подадените проектни предложения трябва да се извърши по методика, одобрена от
Комисията по заетостта, включваща критериите: средногодишно равнище на
безработица и средногодишен брой на регистрираните безработни лица през
предходната година в съответната община, както и потребностите на работодателите от
работна сила. Предложи примерна методика за оценка на проектните предложения,
която да съдържа следните критерии:

Критерии
1. Средногодишно равнище на безработица за

Точки

Оценка

2016г.
1.1. Средногодишно равнище на безработица за
2016г. до 10%.
1.2. Средногодишно равнище на безработица за
2016г. от 10% до 20%.
1.3. Средногодишно равнище на безработица за
2016г. над 20%.
2.
Средногодишен
брой
регистрирани
безработни лица за съответната община за 2016 г.
2.1. до 500 лица
2.2. от 500 до 1000 лица
2.3. над 1000 лица
3. Включени безработни лица в Програмата от
неравнопоставените групи на пазара на труда/заявени
потребности от работна сила/:
3.1. Лица от всички целеви групи
3.2. Безработни младежи до 29 г., с подгрупа
младежи до 25г.

1
3
5

1
3
5

1
3
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Критерии

Точки

3.3. Продължително безработни лица;

5

4. Потребности на работодателя от работна сила
по дейности:
4.1. Комунално-битово обслужване – включва:
хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци.

1

4.2. Поддържане и опазване на общинската и
държавната собственост.

3

4.3. Благоустройство на населеното място и
производствени зони, саниране на площи, индустриални
райони, сгради и други.

5

Максимален брой точки:

Оценка

20

Обърнато бе внимание, че така предложената методика включва разписаните
критерии, в писмото на Министъра на труда и социалната политика, по които трябва да
се извърши оценката на подадените предложения. Бе проведена дискусия по отношение
на предложените критерии, разглеждайки детайлно по точки и подточки.
По точка 2: Предложения на членовете на Комисията по заетост за сформиране
на комисия за разработване на Регионална програма за заетост и обучение на
Област Благоевград, която да е въз основа на оценка и подбор на постъпилите
проектни предложения.
След разискване, дали всички членове на комисията по заетост или само част от тях
да се включат в комисия за разработване на регионална програма за заетост на Област
Благоевград, бе предложено състава на комисията да бъде от трима членове, както
следва:
1. Станислава Поповска – Директор на Регионална служба по заетостта - Благоевград
2. Лилия Бояджиева-Димитрова – Експерт „Международни програми“ на Търговскопромишлена палата – Благоевград.
3. Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград
По точка 3: Определяне на дата за следващо заседание, на което да бъде
гласувана Регионална програма за заетост и обучение на Област Благоевград.
Областният управител предложи да се проведе на 28 март от 11:00 часа в
Конферентната зала на Областна администрация Благоевград.
РЕШЕНИЕ по точка 1:
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие одобрява, така
предложената Методика за оценка на подадените проектни предложения за
разработване на Регионална програма за заетост на Област Благоевград.
Гласували: 11
За: 11

Против: 0

Въздържали се : 0
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РЕШЕНИЕ по точка 2:
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие с 11 гласа приема
състава на комисията за разработване на Регионална програма за заетост на Област
Благоевград да се състои от 3 членове и Областният управител да издаде Заповед
за сформиране на същата в следния състав:
1. Станислава Поповска – Директор на Регионална служба по заетостта Благоевград
2. Лилия Бояджиева-Димитрова – Експерт „Международни програми“ на
Търговско-промишлена палата – Благоевград.
3. Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград
Гласували: 11
За: 11

Против: 0

Въздържали се : 0

По време на заседанието бе извършена оценка на приетите 15 проектни
предложения за 360 работни места по одобрената методика и бе взето решение, че в
зависимост от броя на точките, работните места за Област Благоевград се разпределят
както следва:
- за работодатели получили 16 точки – 9 работни места
- за работодатели получили 14 точки – 8 работни места
- за работодатели получили 12 точки – 7 работни места
- за работодатели получили 10 точки – 5 работни места
- за работодатели получили от 6 до 8 точки – 4 работни места
- за Областна администрация Благоевград - 10 работни места
Резултатите от направената оценка са:
Работодател

Бр. лица по заявка
от работодателите

Точки по
Методиката

Бр. работни места
определени от
Комисията

Област Благоевград
12 лица

12

10

33 лица

6

4

56 лица

14

8

Община
Благоевград

15 лица

10

5

Община Гоце
Делчев

15 лица

10

5

25 лица

10

5

Община Банско
Община Белица

Община Гърмен

5/6

Община Кресна
16 лица

8

4

15 лица

12

7

20 лица

10

5

23 лица

10

5

50 лица

10

5

20 лица

8

4

30 лица

14

8

15 лица

10

5

15 лица

16

9

Община Петрич
Община Разлог
Община Сандански
Община Сатовча
Община Симитли
Община Струмяни
Община
Хаджидимово
Община Якоруда

Общо:

360

89

РЕШЕНИЕ по точка 3:
Комисията по заетост към областния съвет за развитие реши следващо
заседание да се проведе на 28.03.2017 г. от 11:00 часа в Конферентната зала на
Областна администрация Благоевград.
Гласували: 11
За: 11

Против: 0

Въздържали се : 0

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито.

Изготвил:
Станислава Поповска – Директор, Регионална служба по заетостта – Благоевград
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС
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