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КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА  

КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ОБЛАСТ МОНТАНА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 4/29.09.2011 г. 

Днес 29.09.2011 г., във връзка с изпълнението на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, в 

заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Комисията по заетостта към 

Областния съвет за развитие на област Монтана. 

На заседанието присъстваха: 

1. Ивайло Петров – областен управител на област Монтана и председател на Комисията по заетостта към 

Областния съвет за развитие на област Монтана  

2. Инж. Даниела Накова – директор дирекция РСЗ -  Монтана 

3. Светла Узунова – директор ДБТ – Монтана 

4. Наташа Каменова –директор ДБТ – Берковица 

5. Георги Савчев – директор ДБТ – Лом 

6. Татяна Петрова – началник на РИО - Монтана 

7. Георги Цеков – РДСП – Монтана 

8. Красимира Томова-Ицина – Община Монтана 

9. Альоан Арсенова – Община Лом 

10.  Марийка Ценкова –АРР и БЦ 2000 

11.  Антоанета Костова –директор дирекция към Община Чипровци 

12.  Мария Лазарова – РС на КНСБ 

13.  Лидия Георгиева - КТ „Подкрепа” – Монтана 

14.  Наталия Рангелова – Иванова – регионален представител на АХУ  

15.  Людмила Каменова – експерт МТСП 

16.  Иван Иванов – Община Берковица 

17.  Виолета Георгиева – Община Вълчедръм 

18.  Христлена Асенова – Община Брусарци 

19.  Силвия Тотева – Община Брусарци 

20.  Ангел Ангелов – председател на Търговско-промишлена палата – гр. Монтана   

21.  Зината Цекова – Община Георги Дамяново 

22.  Костадин Георгиев – РСХС – Монтана 

23.  Наталия Кирилова – Община Якимово 

 

На заседанието присъстваха също: 

1. Даниела Найденова – мл. експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Монтана 

2. Цветелин Кирков – мл. специалист в дирекция АКРРДС на Областна администрация Монтана  

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане и одобрение на подадените до Областния управител на област Монтана предложения за 

регионални програми за заетост, разработени в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, 

за внасяне за разглеждане и включване в Националния план за действие по заетостта - 2012 г. от 

Министерството на труда и социалната политика.   

2. Други. 

По т. 1 от дневния ред:  

Г-н Петров разясни целта на заседанието на Комисията, а именно разглеждане и одобрение на подадените до 

Областния управител на област Монтана предложения за регионални програми за заетост, разработени в 

изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, за внасяне за разглеждане и включване в 

Националния план за действие по заетостта - 2012 г. от Министерството на труда и социалната политика.  

Областният управител информира присъстващите, че ежегодно в Националния план по заетостта се включват 

регионални програми за заетост и обучение, разработени в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на 

заетостта. Регионалните програми за заетост са специфичен инструмент на политиката, посредством който 

местните организации и общности могат да преодолеят проблема, свързан с пазара на труда, като повишат 

предлагането на работни места и заетостта в региона и обучат безработни лица от общината/областта.  

Г-н Петров разясни, че вносители на регионални програми могат да бъдат областните и общинските 

администрации, социални партньори и други юридически лица. Предложенията се внасят пред Комисията по 

заетостта, която след разглеждане и одобрение, представя предложенията в срок до 30 септември пред 

Министерството на труда и социалната политика. Одобрените проекти,  след оценка и подбор, извършени от 

Комисия, определена с решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта, ще бъдат включени за 

финансиране в Националния план за действие по заетостта - 2012 г. 

В съответствие с чл. 24, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта в Областна 

администрация Монтана е постъпила писмена покана - писмо с Изх. № 9112-4/29.08.2011 г. на министъра на 

труда и социалната политика за разработването на регионалните програми. 

Във връзка с горното, кметовете на всички общини на територията на област Монтана са уведомени, с писмо с 

Изх. № РР-01-05-131(1)/03.09.2011г. на Областна администрация Монтана, за възможността за представяне на 
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предложения за регионални програми, разработени по инициатива на общинските администрации, социалните 

партньори и други юридически лица.  

Предложенията за Регионални програми, които са постъпили за разглеждане от Комисията, следва да съдържат 

обосновка за важността на предвидените действия за справяне със съответен местен проблем на пазара на 

труда, необходимото финансиране, както и детайлно описание на видовете дейности, период и 

продължителност на изпълнение, работодател и длъжност на назначеното безработно лице.  

Всяко предложение следва да е разписано подробно във формуляра – образец на министерството и да 

включват допустимите за финансиране дейности, които през 2012 г. са: 

- Обучение за професионална квалификация; 

- Осигуряване на субсидирана заетост; 

- Чиракуване; 

- Стажуване. 

Дейностите в регионалните програми следва да са съсредоточени върху включването в трайна заетост в 

частния сектор, обучения на работното място и стажуване.  

Целевите групи да са: 

- Безработни младежи до 29 г.; 

- Безработни над 50-годишна възраст; 

- Безработни с ниска или без квалификация; 

- Хора с увреждания; 

- Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица, след регистрация в бюрата по труда.  

При разработването на предложенията следва да са съблюдавани разпоредбите на чл. 16 и чл. 30а, т. 1-7, т. 9 

от ЗНЗ, в които са регламентирани плащанията, които МТСП може да предостави за реализиране на програми. 

При разработването на бюджетите на програмите следва да са използвани единичните размери за 

финансиране на активната политика на пазара на труда, които са посочени и в писмото от министъра на труда 

и социалната политика (писмо с Изх. № 9112-4/29.08.2011 г.). 

Г-н Петров разясни, че Комисията по заетостта може да одобри и представи в МТСП не повече от една 

програма на община. 

Към всяка регионална програма, която Комисията по заетостта, ще предостави пред МТСП, следва да бъдат 

приложени и следните документи: 

1. Копие от протокол от днешното заседание на Комисията, на което програмата е била одобрена;  

2. Писмо от съответната дирекция „Бюро по труда”, удостоверяващо, че ще има достатъчно регистрирани 

безработни от целевата група, за които е разработена програмата; 

3. Писма за подкрепа, удостоверяващи ангажиментите на работодателите по програмата за осигуряване на 

заетост (на колко лица и за какъв период от време); 

4. Учебна програма, когато се предвижда обучение. 

След представянето на изискванията за разработването и оценката на регионалните програми, г-н Петров 

направи предложение, всяка община да представи своето предложение или програмите да бъдат представени 

от г-жа Даниела Найденова - секретар на Комисията. Членовете на Комисията решиха програмите да бъдат 

представени от секретаря на КЗ.  

След което, бяха представени постъпилите предложения, както следва: 

  

Общият брой на внесените за разглеждане от Комисията предложения е 12 /дванадесет/. Предложения са 

представили всички общински администрации от областта, като Община Бойчиновци е внесла за разглеждане 

от Комисията две предложения. 

 

Община Берковица 

Община Берковица – заетос т  /с тажуване/ на безработни хора з а санитари з а работа в социални 

заведения, както следва:  

Обекти: 

- ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - 4 бр. САНИТАРИ ЗА 6 МЕСЕЦА 

- ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ - 4 бр. САНИТАРИ ЗА 6 МЕСЕЦА 

- ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ "ЛЮБА ТЕНЕВА" - 4 бр. САНИТАРИ ЗА 6 МЕСЕЦА 

- ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ - ГР. БЕРКОВИЦА - 1 бр. САНИТАР ЗА 6 МЕСЕЦА 

- ЦЕНТЪР ОТ СЕМЕЕН ТИП - ГР. БЕРКОВИЦА - 1 бр. САНИТАР ЗА 6 МЕСЕЦА 

- ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ДЕМЕНЦИЯ - С. БИСТРИЛИЦА - 4 бр. САНИТАРИ ЗА 6 МЕСЕЦА 

Целеви групи, към които е насочена програмата  

 продължително безработни – 6 бр. 

 лица над 50 години – 12 бр. 

Общ брой на лицата участници в програмата – 18 бр.  

Осигуряване на заетост/стажуване/ - 6 месеца  

Продължителност на проекта - от 01.05.2012г. до 31.10.2012г. 

Средства по източници на финансиране  37862,00  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  37862,00  лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  450,00  лв.  

ОБЩО средства  38312,00  лв.  

 

Приложени документи:  

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината - да 

2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – не - няма партньори 
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3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес - списък на обгрижваните лица и местонахождението и точния 

адрес. 

Решение на Комисията по заетостта:  

Програмата изпълнява изискванията за допустимост и ще бъде представена за разглеждане и включване в 

НПДЗ – 2012 г. 

 

Община Бойчиновци 

Община Бойчиновци – 2 предложения за регионални програми, както следва: 

1. "Санитари - семейна среда"   

Описание на обектите 

Брой - 13 

Наименование, местоположение 

гр. Бойчиновци, с. Бели -брод, с. Бели-брег, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Лехчево, с. Кобиляк, с. 

Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали-лула, с. Портитовци. 

Целеви групи, към които е насочена програмата  

безработни младежи до 29 г. – 30 лица 

безработни лица над 50 г. – 30 лица  

Общ брой безработни лица, наети по програмата – 60 лица 

Обучение 

- обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация - 300 часа 

- брой лица - 60 

- професия - санитар - семейна среда. 

- място - Община гр.Бойчиновци 

Продължителност на проекта – 6 месеца 

 

Средства по източници на финансиране  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  121320  лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  лв.  

ОБЩО средства  121320  лв.  

 

Приложени документи:  

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината - да 

2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – не - няма партньори 

3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес – местонахождение /посочено е във формуляра/. 

 

2. Регионална програма за работни места като охрана за опазване на сметищата и реколтата 

Описание на обектите  

Брой  13 

Наименование, местоположение 

гр. Бойчиновци, с. Бели-брод, с. Бели -брег, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Лехчево, с. Кобиляк, с. 

Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали-лула, с. Портитовци. 

Целеви групи, към които е насочена програмата  

безработни младежи до 29 г. – 30 лица 

безработни лица над 50 г. – 30 лица  

Общ брой безработни лица, наети по програмата – 60 лица 

Продължителност на заетостта – 6 месеца 

 

Средства по източници на финансиране  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  121320  лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  лв.  

ОБЩО средства  121320  лв.  

 

Приложени документи:  

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината - да 
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2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – не - няма партньори 

3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес – местонахождение /посочено е във формуляра/. 

Решение на Комисията по заетостта:  

Програмите изпълняват изискванията за допустимост, но във връзка с ограничението за одобрение само на 

една програма на община, за разглеждане и включване в НПДЗ – 2012 г. ще бъде представена единствено 

програмата за разкриване на работни места за "Санитари - семейна среда", тъй като в нея се предвижда и 

обучение на безработни лица.   

 

Община Брусарци 

Община Брусарци – предоставяне на социална услуга за обгрижване на самотно живеещи и болни възрастни 

хора 

Описание на обектите  

Брой - 6 

Наименование, местоположение 

6 населени места от общината – гр. Брусарци, с. Василовци, с. Крива бара, с. Дондуково, с. Смирненски, с. 

Киселево 

Целеви групи, към които е насочена програмата  

безработни лица над 50 г. – 30 лица  

Общ брой безработни лица, наети по програмата – 30 лица 

Продължителност на заетостта – 6 месеца 

Средства по източници на финансиране  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  48600,00 лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  8456,40 лв. 

ОБЩО средства  57056,40 лв.  

 

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината – не  

2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – не - няма партньори 

3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес – местонахождение /посочено е във формуляра/. 

Решение на Комисията по заетостта:  

След като беше уточнено (след проведен разговор от директора на ДРСЗ – Монтана г-жа Накова с г-н 

Бъчваров, МТСП), че няма ограничение за продължителността на заетост по програмите, КЗ взе решение 

Община Вълчедръм да извърши промени в предложението си, относно – продължителност на заетостта и 

необходими средства на финансиране. 

Програмата изпълнява изискванията за допустимост и ще бъде представена за разглеждане и включване в 

НПДЗ – 2012 г. след извършване на промени във формуляра на регионалната програма на общината, както 

следва: 

1. Продължителност на заетостта – от 6, се заменя с 9 месеца и 

2. Необходими средства на финансиране 

Средства по източници на финансиране  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  48600,00 лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  8456,40 лв. 

ОБЩО средства  57056,40 лв.  

се заменя с  

Средства по източници на финансиране  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  86 775,00 лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  850,00 лв. 

ОБЩО средства  87 625,00 лв.  

 

Община Вълчедръм 

Община Вълчедръм - регионална програма за предостовяне на социалната услуга „Домошен помощник” на 

потребители (самотно живеещи стари хора и лица с увреждания), както следва. 

Описание на обектите: 

град Вълчедръм – 75 лица;  

село Мокреш – 11 лица;  

село Ботево – 19 лица;  

село Игнатово – 11 лица;  
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село Долни Цибър – 22 лица;  

село Горни Цибър – 19 лица;  

село Златия -61 лица;  

село Разград – 26 лица;  

село Септемврийци – 63 лица;  

село Черни връх – 10 лица;  

село Бъзовец – 2 лица. 

Целеви групи, към които е насочена програмата  

 Безработни над 50-годишна възраст - 12; 

 Безработни с ниска или без квалификация - 70. 

Общ брой безработни лица, наети по програмата – 82 лица 

Социалната услуга ще се предоставя във всички населени места на общината и ще бъдат разкрити работни 

места, както следва: 

1. град Вълчедръм – 21; 

2. село Мокреш – 4; 

3. село Ботево – 3; 

4. село Игнатово – 3; 

5. село Долни Цибър – 6; 

6. село Горни Цибър – 3;  

7. село Златия – 15; 

8. село Разград – 7; 

9. село Септемврийци – 16; 

10.  село Черни връх – 3; 

11.  село Бъзовец – 1. 

Продължителност на заетостта – 6 месеца 

Средства по източници на финансиране  158 588,00 лв. 

1. Средства от Държавния бюджет  156 948,00 лв. 

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  1 640,00 лв. 

ОБЩО средства 158 588,00 лв. 

 

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината – да 

2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – не - няма партньори 

3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес – списък на обгрижваните лица, местонахождението и точния 

адрес. 

Решение на Комисията по заетостта:  

Програмата изпълнява изискванията за допустимост и ще бъде представена за разглеждане и включване в 

НПДЗ – 2012 г. след извършване на промени във формуляра на регионалната програма на общината, както 

следва: 

1. Продължителност на заетостта – от 6, се заменя с 10 месеца и 

2. Необходими средства на финансиране 

Средства по източници на финансиране  158 588,00 лв. 

3. Средства от Държавния бюджет  156 948,00 лв. 

4. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  1 640,00 лв. 

ОБЩО средства 158 588,00 лв. 

се заменя с  

Средства по източници на финансиране  263 220,00 лв. 

5. Средства от Държавния бюджет  261 580,00 лв. 

6. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  1 640,00 лв. 

ОБЩО средства 263 220,00 лв. 

 

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

 

Община Вършец - планински водачи, озеленители, санитари 

Партньор - СБР-НК ЕАД, филиал „Св. Мина” гр. Вършец 

Обект - гр. Вършец, Паркова зона 

Целеви групи, към които е насочена програмата  

 Безработни младежи до 29 год. – 8 лица 

 Безработни над 50-годишна възраст – 7 лица 

 

 

Показател Дейност 1 Дейност 2 

 

Дейност 3 

 

Общо 
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Общ брой разкрити работни 

места 

планински 

водач 

озеленител санитар 15 

Целева група 1 2 2 4 8 

Целева група 2 2 3 2 7 

Продължителност на заетостта     

за 6 месеца (брой наети) 4 5 6 15 

 

Брой безработни лица, наети по програмата – 15 лица 

Продължителност на заетостта – 6 месеца 

 

Средства по източници на финансиране   лв. 

1. Средства от Държавния бюджет  24 300,00 лв. 

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  0,00 лв. 

ОБЩО средства за 6 месеца 24 300,00 лв. 

 

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината – не  

2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – не  

3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес – не  

Решение на Комисията по заетостта:  

Програмата изпълнява изискванията за допустимост и след предоставяне на необходимите придружителни 

документи, ще бъде представена за разглеждане и включване в НПДЗ – 2012 г. 

 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 

Община Георги Дамяново - Разкриване на работни места в дейности по предоставяне на социални услуги на 

възрастни хора, хора с увреждания в община 

Описание на обектите  

Брой - 11 

Наименование, местоположение - с. Каменна Рикса, с. Чемиш, с. Видлица, с. Гаврил Геново, с. Георги Дамяново, с. 

Говежда, с. Дълги Дел, с. Дива Слатина, с. Копиловци. 

 

Целеви групи, към които е насочена програмата  

безработни лица над 50 г. – 15 лица  

Общ брой безработни лица, наети по програмата –15 лица 

Продължителност на заетостта – 6 месеца 

 

Средства по източници на финансиране  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  31568,16  лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  лв.  

ОБЩО средства  31568,16  лв.  

 

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината – да 

2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – не - няма партньори 

3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес – списък на обгрижваните лица, местонахождението и точния 

адрес. 

Решение на Комисията по заетостта:  

Програмата изпълнява изискванията за допустимост и ще бъде представена за разглеждане и включване в 

НПДЗ – 2012 г. след извършване на промени във формуляра на регионалната програма на общината, както 

следва: 

1. Продължителност на заетостта – от 6, се заменя с 9 месеца и 

2. Необходими средства на финансиране 

 

Средства по източници на финансиране  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  31568,16  лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  лв.  
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ОБЩО средства  31568,16  лв.  

се заменя с  

Средства по източници на финансиране  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  47 352,24  лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  лв.  

ОБЩО средства  47 352,24 лв.  

 

ОБЩИНА ЛОМ 

 

Община Лом - осигуряване на обучение и заетост на  безработни лица с ниска или без квалификация, които са 

регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”-Лом и са активно търсещи работа да преминат обучение за 

придобиване на квалификация по част от професията „Озеленител” – специалност „Парково строителство и 

озеленяване”, професионално направление 622 Градинарство (паркове и градини). 

Описание на обектите: 

Град Лом – Дунавски парк; ул.”Дунавска”; ул.”Славянска”; ул.”Крум Пастърмаджиев”; жк „Калето”  

Целеви групи, към които е насочена програмата  

Регистрирани безработни лица в Д „БТ”, активно търсещи работа с ниска или без квалификация 

Брой безработни лица, наети по програмата – 45 лица 

Продължителност на проекта –  

Дейност 1 на програмата включва провеждане на обучение на 45 лица за придобиване на квалификация по 

част от професията „Озеленител” – специалност „Парково строителство и озеленяване”, професионално 

направление 622 Градинарство (паркове и градини) - теория в рамките на  64 часа.  

Дейност 2 е провеждане на практика върху цветните алеи и зелените площи в града в рамките на 136 часа.  

Общо продължителност на обучението – 24 дни. 

Дейност 3 е осигуряване на заетост в продължение на 6 месеца на обучените безработни лица.  

Обучение 

Обучението ще се извърши от обучаваща организация ЦПО към Регионален център за развитие и 

усъвършенстване на човешки ресурси ЕООД, гр.  Лом, ул. Борил №1 с Лиценз № 200612355, издаден от 

НАПОО. 

Средства по източници на финансиране   лв. 

7. Средства от Държавния бюджет  108 108,00 лв, в т.ч. както следва: 

1.1 заетост-85 860,00лв; 

1.2 обучение17 928,00 лв.; 

1.3 стипендии – 4 320,00 лв. 

лв. 

8. Средства, осигурени от кандидата и 

партньорите  

1 800 лв.  работно облекло  

ОБЩО средства 109 908,00 лв. лв. 

 

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината – да 

2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – не - няма партньори 

3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес – Карта на обекта 

4. Учебна програма 

5. План-сметка на разходите при провеждане на квалификационното обучение  

6. Разходи за учебни пособия 

7. Лицензия на центъра за професионално обучение 

Решение на Комисията по заетостта:  

Програмата изпълнява изискванията за допустимост и ще бъде представена за разглеждане и включване в 

НПДЗ – 2012 г. 

 

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ 

Община Медковец - Осигуряване на заетост на безработни лица в предоставяне на качествени грижи на възрастни 

хора и на хора с увреждания без откъсване от семейната среда в предоставяне на социалната услуга „Домашен 

помощник”. 

Описание на обектите  

Брой - 5 

Наименование, местоположение - с. Медковец, с. Расово, с. Сливовик, с.  Аспарухово, с. Пишурка 

Целеви групи, към които е насочена програмата  
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Безработни младежи до 29 г – 10 лица 

Безработни лица над 50 г. – 20 лица  

Общ брой безработни лица, наети по програмата –30 лица 

Продължителност на заетостта – 6 месеца 

 

Средства по източници на финансиране  57840.00  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  57240.00  лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  600.00  лв.  

ОБЩО средства  57240.00  лв.  

 

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината – да 

2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – не - няма партньори 

3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес – списък на обгрижваните лица, местонахождението и точния 

адрес. 

Решение на Комисията по заетостта:  

Програмата изпълнява изискванията за допустимост и ще бъде представена за разглеждане и включване в 

НПДЗ – 2012 г. 

 

ОБЩИНА МОНТАНА 

Община Монтана - обучениe и заетост по професия „Сътрудник социални дейности” 

Партньор - Конфедерация на независимите синдикати в България – гр. Монтана 

Описание на обектите – брой обекти  - 8 

Наименование, местоположение –  

Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания – Монтана, ул. „Ал. Батенберг” № 38 

Дневен център за възрастни с умствени увреждания – Монтана, ул. „Ал. Батенберг” № 38 

Дневен център за стари хора – Монтана, ул. „Иван Вазов” № 4 

Дневен център за временно настаняване – Монтана, ул. „Иван Вазов” № 4 

Комплекс за социални услуги  с Център за обществена подкрепа и Кризисен център – Монтана, ул. „Извора” № 

30 

Център за настаняване от семеен тип – Монтана, ул. „Юрий Венелин” № 15 

Домашен социален патронаж - Монтана, ул. „Ал. Батенберг” № 38 

Домашен социален патронаж – Трапезария диетични столове, Монтана, бул. „3-ти март” № 77 

Целеви групи, към които е насочена програмата  

Безработни лица над 50-годишна възраст – 15 бр. 

Хора с увреждания –5 бр. 

Общ брой безработни лица, наети по програмата –20 лица 

Обучение 

Обучението ще се извършва от партньора по проекта. 

Продължителност на проекта – обучение – 300 часа и заетост – 6 месеца 

 

Средства по източници на финансиране   лв. 

9. Средства от Държавния бюджет  62404.00 лв. 

10.  Средства, осигурени от кандидата и партньорите  600,00 лв. 

ОБЩО средства 63004 .00 лв. 

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината – да 

2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – да 

3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес – списък на обгрижваните лица, местонахождението и точния 

адрес. 

4. Заповед за заместване  

5. Учебен план и учебна програма 

Решение на Комисията по заетостта:  

Програмата изпълнява изискванията за допустимост и ще бъде представена за разглеждане и включване в 

НПДЗ – 2012 г. 

 

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ 
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Община Чипровци – осигуряване на заетост в дейност Почистване и поддържане на екопътека „Деяница" и пътя 

до нея 

Описание на обектите – брой обекти  - 1 

Наименование, местоположение – Екопътека „Деяница" - започва на  1 км. от град Чипровци. 

Целеви групи, към които е насочена програмата  

Безработни лица до 29-годишна възраст – 2 бр. 

Безработни лица над 50-годишна възраст – 6 бр.  

Общ брой безработни лица, наети по програмата –8 лица 

Продължителност на проекта – 7 месеца 

Средства по източници на финансиране  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  20535.20  лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  2150.00  лв.  

ОБЩО средства  22685.20  лв.  

 

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината – да 

2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – да 

3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес - Карта на обекта 

4. Заповед за заместване 

5. Попълнен формуляр на магнитен носител - CD  

Решение на Комисията по заетостта:  

Програмата изпълнява изискванията за допустимост и ще бъде представена за разглеждане и включване в 

НПДЗ – 2012 г. 

 

ОБЩИНА ЯКИМОВО 

Община Якимово – осигуряване на заетост на длъжност „Полски пазачи” 

Описание на обектите – брой обекти  - 4 

Наименование, местоположение –  

с. Якимово – 4 бр. обекта.Тора в месността „Пановото", гора в зем.земи в месността „Стърчи крак", гора в 

месността „Горни връх", гора в месността „Пейчова воденица" 

с. Дългоделци- З бр. обекта.Тора в месността „Лъката", Гора в месността"Дръмките", Гора в месността"Мерата" 

с. Долно Церовене – 2 бр. обекта:Гора в месността"Доброглед", гора в месността"Вьрха" 

с. Комощица – 2 бр. обекта.Тора в месността „Лозята", гора в месността „Мерата" 

Целеви групи, към които е насочена програмата  

Безработни лица – 10 лица  

Общ брой безработни лица, наети по програмата –10 лица 

Продължителност на заетостта – 6 месеца 

Средства по източници на финансиране  лв.  

1. Средства от Държавния бюджет  19132.20  лв.  

2. Средства, осигурени от кандидата и партньорите  600  лв.  

ОБЩО средства  19732.20  лв.  

1. Писмо от дирекция „Бюро по труда" удостоверяващо, че има достатъчно регистрирани безработни от целевата 

група, за която е разработена програмата в областта/общината – да 

2. Декларация за партньорство (ако има партньори) – да 

3. Карта/и на обектите или подробно описание на обектите, включително наименование, местонахождение и 

брой лица, работещи на всеки обект. За социални дейности - списък на обгрижваните лица, 

местонахождението и точния адрес – скици на имоти 

 

Решение на Комисията по заетостта:  

Програмата изпълнява изискванията за допустимост и ще бъде представена за разглеждане и включване в 

НПДЗ – 2012 г. 

 

  

По т. 2 от дневния ред:  

 

Бяха поставени допълнителни теми за дискутиране, както следва: 

Г-жа Накова – директор на ДРСЗ – Монтана напомни на общинските администрации за възможностите за 

заетост, които предоставя програма ОСПОЗ и стартирането на програмата от 26.09.2011 г. 

Г-жа Петрова – началник на РИО – Монтана напомни на общинските администрации за крайния срок, 

(30.09.2011 г.) за представяне в РИО на справките за пътуващи ученици.  
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След направени обсъждания и предложения Комисията по заетостта, взе следните решения 

 

 По т.1 от дневния ред 

РЕШЕНИЕ № 1 

(21 гласа - за, въздържали се – няма, против - няма) 

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана  дава одобрение на 11 

бр. предложения за Регионални програми за заетост и обучение на  Общински администрации – 

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, 

Чипровци и Якимово за внасяне за разглеждане и включване в Националния план за действие по 

заетостта – 2012 г. от Министерството на труда и социалната политика и отхвърля едно от 

предложенията на Община Бойчиновци, тъй като изискването на МТСП е КЗ да одобри и представи 

за включване в НПДЗ – 2012 не повече от една програма на община. 

След изчерпване на дневния ред г-н Ивайло Петров благодари на присъстващите за участието и закри 

заседанието. 

 

Изготвил протокола:  

   /Д. Найденова – мл. експерт АКРРДС/     

 

 

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ 

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА  

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  

ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОСР: 

                 

 

 

 

    

               


