
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  
НА ОБЛАСТ МОНТАНА 

 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 5/21.11.2011 г. 
Днес 21.11.2011 г. във връзка с действаща процедура за кандидатстване с 

проекти по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 
през 2012 г /НП „ОСПОЗ”/, се проведе заседание на Комисията по заетост /КЗ/.  

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. Нина Петкова - зам. областен управител на област Монтана и зам. председател на 

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана 
3. Начко Найденов – началник отдел УЗ в ДРСЗ - Монтана 
4. Светла Узунова – директор ДБТ – Монтана 

5. Лина Маринова – и. д. директор ДБТ – Берковица 
6. Георги Савчев – директор ДБТ – Лом 
7. Красимира Ицина – община Монтана 
8. Виолета Георгиева – община Вълчедръм 

9. Камелия Арсенова – община Лом 
10. Бисер Методиев –община Бойчиновци 
11. Цветелина Александрова – община Георги Дамяново 
12. Наталия Димитрова – община Брусарци 

13. Елена Илиева - община Чипровци 
14. Емилия Цветанова – община Медковец 
15. Пламен Неделчев – община Берковица 
16. Георги Георгиев – кмет на община Якимово 

17. Татяна Петрова –началник на РИО – Монтана 
18. инж. Димитър Петров – директор Д «ИТ» - Монтана 
19. инж. Иван Александров - председател на СРС на КТ „Подкрепа” – Монтана  
20. Людмила Каменова – ст. експерт МТСП 

21. Тодор Симеонов – технически сътрудник на регионален представител за 
Северозападен район на Агенция за хората с увреждания 

22. Ангел Ангелов - председател на ТПП – Монтана  
23. Нели Спасова – директор АПФСДСР към ОД «Земеделие» - Монтана 

24. Георгия Димитрова – АРР и БЦ 2000 
25. инж. Костадин Георгиев – представител на РСХС – гр. Монтана 

 
На заседанието присъстваха още:  

Иван Йорданов –община Бойчиновци 
Даниела Найденова – секретар на КЗ 

Г-н Ивайло Петров откри заседанието, той представи г-жа Нина Петкова, която от 
16.11.2011 г. е заемаща длъжността зам. областен управител на област Монтана. 

Областният управител благодари на присъстващите за тяхното участие в днешното 
заседание, като използва и възможността да честити служебни постове на 
новоназначените заместник-кметове на някой от общините в област Монтана. 
 Г-н Петров разясни целта на днешното заседание, което се провежда в изпълнение 

на Процедура 2012 г. за кандидатстване на работодатели по Националната програма „От 
социални помощи към осигуряване на заетост”. Съгласно Процедурата Комисията следва 
да извърши оценка на проектите от областта за тяхното съответствие с регионалните 
приоритети, залегнали в Областната стратегия за развитие на област Монтана 2005-2015 

г.  
 В тази връзка, Областният управител предложи следният дневен ред на 
заседанието: 

 

 
 



Дневен ред: 
1. Извършване на четвърто ниво на оценка (оценка за съответствие с 

регионалните приоритети) на проекти по Национална програма ОСПОЗ за 2012 г., 

представени на Комисията по заетост – Монтана от Дирекция „Регионална служба 
по заетостта” – Монтана.  

2. Други 
По т.1 от дневния ред 

  Г-н Петров припомни за присъстващите, че миналата година ¼ от средствата по 

Програмата са били заделени за проектите от област Монтана, както и че тази година 
има намаление на тези средства. След което даде думата на г-н Начко Найденов за 
представяне на проектите, предложените от ДРСЗ за оценка от КЗ. 

Г-н Найденов, от своя страна разясни същността на НП ОСПОЗ, както следва: 
Кампанията за информиране на работодателите, подготовка и приемане на проекти 

по Националната програма в ДБТ е стартирала на 26.09.2011г.  

Представените в ДБТ проекти на кандидат-работодатели преминават през четири 
нива на оценка: 

Първо ниво - Дирекция ”Бюро по труда” извършва оценка по критерии за 
административно съответствие и допустимост. Тази оценка се извършва от 26.09.2011 г. 

до 21.10.2011 г. 
Второ ниво - Съветът за сътрудничество към Дирекция “Бюро по труда”, извършва 

оценка за съответствие с местните приоритети. Тази оценка се извършва от 24.10.2011 г. 
до 31.10.2011 г. 

Трето ниво - Дирекция “Регионална служба по заетостта” извършва оценка за 
допустимост и социална значимост. Тази оценка се извършва от 01.11.2011 г. до 
14.11.2011 г. 

Четвърто ниво на оценка - Комисията по заетост към  Областния съвет за развитие 

извършва оценка за съответствие с регионалните приоритети. Тази оценка се извършва 
след получаване на оценените от Дирекция „Регионална служба по заетостта” на трето 
ниво проекти, в периода 15.11.2011 г. до 21.11.2011 г. 

Достигналите това ниво на оценка проекти се оценяват за съответствие с 

регионалните приоритети по следните критерии: 
1. Проектът е съвместим с посочените в Областния план за развитие приоритети и 

допринася за развитието на областта; 
2. Обектите по проекта и свързаните с тях дейности не дублират обекти и дейности, 

които се извършват в момента, или ще се извършват в близко бъдеще от други 
организации, фирми или донорски програми (вкл. и ОП”РЧР”) или са финансирани по 
силата на спечелени от кандидат-работодателя конкурси по ЗОП и концесии.   

Комисията по заетост следва да изготви протокол за оценка на проектите на това 

ниво, като предложи на Агенцията по заетостта за окончателно одобрение класираните 
проекти, в рамките на разпределените средства за съответната община. 

ДРСЗ представя класираните проекти от региона в Агенцията по заетостта по 
график, в периода от 22.11.2011 г. до 02.12.2011 г. 

Агенцията по заетостта извършва, в рамките на финансовия ресурс за реализация 
на НП “ОСПОЗ” през 2012 г., окончателното одобрение на предложените проекти за 
финансиране. 

До 15.12.2011 г. Агенцията по заетостта обявява окончателно одобрените за 

финансиране проекти. Списъкът с одобрените проекти на работодатели се публикува на 
Интернет страницата на АЗ. 

Г-н Найденов поясни, че финансовите средства се разпределят по области по 
критериите – брой лица на месечно социално подпомагане и равнище на безработицата. 

Той уведоми присъстващите, че на територията на област Монтана са подадени, 
съгласно Процедурата, 21 проекта, както следва: 

По общини постъпилите проекти са както следва: 
- Община Берковица – 2 проекта за разкриване на 21 работни места, от които 

15 за лица на социално подпомагане. 
- Община Вършец – 5 проекта за разкриване на 45 работни места, от които 39 

за лица на социално подпомагане. 

- Община Брусарци – 1 проект за разкриване на 52 работни места, от които 33 
за лица на социално подпомагане. 



- Община Вълчедръм – 2 проекта за разкриване на 142 работни места, от които 
100 за лица на социално подпомагане. 

- Община Лом – 2 проекта за разкриване на 101 работни места, от които 71за 

лица на социално подпомагане. 
- Община Медковец – 1 проект за разкриване на 41 работни места, от които 30 

за лица на социално подпомагане. 
- Община Бойчиновци – 2 проекта за разкриване на 63 работни места, от които 

45 за лица на социално подпомагане. 
- Община Георги Дамяново – 1 проект за разкриване на 2 работни места, от 

които 2 за лица на социално подпомагане 
- Община Монтана – 3 проекта за разкриване на 27 работни места, от които 20 

за лица на социално подпомагане. 
- Община Чипровци – 1 проект за разкриване на 11 работни места, от които 8 

за лица на социално подпомагане. 
- Община Якимово – 1 проект за разкриване на 69 работни места, от които 49 

за лица на социално подпомагане. 
Общо за изпълнение на общополезни дейности и дейности на територията на 

предприятия без държавно и/или общинско участие за Област Монтана са постъпили 

21 проекта за разкриване на 574 работни места, от които за лица на социално 
подпомагане 412. 
 Комисия в Д"РСЗ" Монтана е приела постъпилата проектна документация и 
извършила нейното оценяване в съответствие с процедурата. Отново съгласно 

процедурата, Комисията е взела решение да допусне и класира за оценка в Комисията 
по заетост към Областния съвет всичките 21 броя проекти. 

След като г-н Найденов представи проектите по Програмата за областта, г-н 
Петров каза, че настоящите проекти за изпълнение на общополезни дейности и дейности 

на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие напълно 
съответстват на ПРИОРИТЕТ 3. ПОВИШАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ОБЛАСТТА И 
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, Специфична цел 4. Предотвратяване на 
безработицата и интегриране на безработните към трудовия пазар, залегнали в 

Областната стратегия за развитие на област Монтана 2005-2015 г.   
Проектите подкрепят и реализират на местно ниво националните политики за 

повишаване качеството на живот на населението и за предотвратяване на безработицата 
и интегриране на безработните към трудовия пазар. 

Г-н Петров даде информация и за разпределените средства за област Монтана за 
реализация на проекти през 2012 г. 
  Разпределените средства за реализация на проекти по НП „ОСПОЗ” през 2012 г. 
общо за област Монтана са 979 486 лв, които се разпределят, както следва: за община 

Берковица – 35897 лв., община Вършец –84 615 лв., за общините Лом – 130 769 лв., 
Вълчедръм –282 051 лв., Брусарци – 79 487 лв., Медковец – 58 974 лв., Монтана – 38 
462 лв., Бойчиновци – 115 385 лв., Г. Дамяново – 2 564 лв., Чипровци – 12 821 лв., 
Якимово – 138 461 лв. Средствата за област Монтана се усвояват без излишък, т.е. 

напълно. 
Така подадените проекти се подложиха на гласуване от членовете на Комисията и 

приеха с 20 гласа – „за”, „въздържали се” – няма, „против” – няма.  
По т.2 от дневния ред 

По т.2 от дневния ред бяха поставени допълнителни теми за дискутиране, както 
следва: 
 Г-н Петров припомни, че възможности за справяне с безработицата предоставят и 
схемите на ОПРЧР, която Оперативна програма в бъдеще напълно ще замени 

Националната програма „ОСПОЗ”. 
 В тази връзка г-н Найденов каза, че отново е отворена схема „Развитие” по 
ОПРЧР, за разкриване на работни места от работодатели по проект „Нов избор – 
развитие и реализация”. Основната цел на Проекта е извършване на обучение за 

придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, 
регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, с цел тяхното последващо включване в 
заетост. Проектът предоставя възможност за разкриване на работни места, както за 
общините, така и за работодатели от реалния сектор, а възможностите по нея са далеч 

по-големи, в сравнение с НП „ОСПОЗ”, каза още г-н Найденов. Така от бюджета на 
Проекта се предоставят на работодателя средства за осигуряване на заетост на всяко 



наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална работна 
заплата, за период до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца.  
 Г-н Петров даде предложение да се проведе още един информационен ден за 

възможностите, които предоставя схема „Развитие”. Той предложи да изпрати на новите 
кметове и презентация с най-често допусканите грешки при изпълнението на проекти по 
ОПРЧР, предоставена му от бившия изпълнителен директор на АЗ. След което 
Областният управител даде думата на инж. Димитър Петров – директор Д «ИТ» - 

Монтана. 
Инж. Димитър Петров апелира присъстващите в качеството им на работодатели по 

схема «Развитие» да се съобразяват с обстоятелството, че те са работодатели на общо 
основание по Схемата и следва да спазват своите задължения, съгласно КТ. По 

конкретно той обърна внимание, на работодателите да не допускат забавяния на 
плащанията на трудовите възнаграждения на своите служители/работници. Инж. Петров 
предложи, когато работодателите срещнат трудности или имат някакви въпроси по 
прилагането на трудовото законодателство, да се обръщат за оказване на консултациии 

към дирекцията «ИТ». 
 След проведените обсъждания, предложения и дискусии Комисията по заетост взе 
следните РЕШЕНИЯ:  

По т.1 от дневния ред 
С РЕШЕНИЕ от 20 гласа – „за”, „въздържали се” – няма, против – няма. 
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана 
класира и изпраща за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта 

проектите на следните работодатели: 
За ДБТ Берковица: 
Община Берковица: Община Берковица, Областна администрация Монтана за Община 
Берковица; Община Вършец: Община Вършец, СОУ "Иван Вазов" - град Вършец, ОУ 

"Никола Йонков Вапцаров" - град Вършец, ПГ по икономика и туризъм - град Вършец, 
Областна администрация Монтана за Община Вършец.  
За ДБТ Лом  
Община Лом: Община Лом : ЕТ "Красиела - Кр. Цанкова" - град Лом 

Община Вълчедръм: Община Вълчедръм, "Медикъл" ООД - град Вълчедръм 
Община Брусарци: Община Брусарци 
Община Медковец: Община Медковец 
За ДБТ Монтана 

Община Монтана: Община Монтана, Областен управител Монтана за Община Монтана, 
ЦДГ № 5 „Дъга” – град Монтана 
Община Бойчиновци: Община Бойчиновци, ОУ „Отец Паисий” – село Мадан  
Община Чипровци: Община Чипровци 

Община Георги Дамяново: Община Георги Дамяново 
Община Якимово: Община Якимово  
 

След изчерпване на дневния ред г-н Ивайло Петров благодари на присъстващите 

за участието и закри заседанието. 
 
Изготвил протокола:  
   /Д. Найденова – мл. експерт АКРРДС и секретар на КЗ /  

   
 
 
ИВАЙЛО ПЕТРОВ 

 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА  
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  
ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОСР: 

                 
 

 
 

    
               


