
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

 

Днес, 27.03.2017 г., в Областна администрация Монтана се проведе заседание на 

Комисията назначена със Заповед № ОКД-18-5/21.03.2017 г.  на ВРИД Областен 

управител на област Монтана. В заседанието взеха участие членовете: 

1. Албена Минева – началник сектор „ПМКК” в Дирекция „Регионална служба по 

заетостта“ – гр. Монтана; 

2. Маргарита Стайкова – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Монтана; 

3. Лина Маринова – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Берковица; 

4. Мариета Господинова – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Лом; 

5. Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана; 

6. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива, 

7. Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна 

администрация Монтана. 

Постъпилите проектни предложения са, както следва: 

 

вх. № ОКД-51-6-(5)/21.03.2017 г. Община Берковица 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 7 бр., на длъжност 

“сметосъбирач”; 

 Работни места, на които ще се наемат безработните лица: 

гр. Берковица – 6 бр.;  гр. Берковица , кв. Раковица – 1 бр.;  

 Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 25 290,00 лв.; 

средства, осигурени от общинската администрация -  70,00 лв. 

 

вх. № ОКД-51-6-(1)/20.03.2017 г. Община Бойчиновци 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 6 бр., на длъжност “общ 

работник”; 

 Работни места, на които ще се наемат безработните лица: 

гр. Бойчиновци – 1 бр.;  с. Бели брег – 1 бр.; с. Громшин – 1 бр.; с. Кобиляк – 1 бр; с. 

Охрид – 1 бр.; с. Пали лула – 1 бр.; 

 Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 21 677,00 лв.; 

средства, осигурени от общинската администрация -  180,00 лв. 
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вх. № ОКД-51-6-(2)/20.03.2017 г. Община Брусарци 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 4 бр., на длъжност “ общ 

работник ”. 

 Работни места, на които ще се наемат безработните лица:  

гр. Брусарци – 4 бр.;  

Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 14451,00 лв.;  

 

вх. № ОКД-51-6-(11)/22.03.2017 г. Община Вълчедръм 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата 8 бр., на длъжност  

“ общ работник ” . 

 Работни места, на които ще се наемат безработните лица:  

гр. Вълчедръм – 5 бр.; с. Долни Цибър – 1 бр.;  

     с. Септемврийци – 1 бр.;с. Мокреш – 1 бр.;        

 Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 28903,00 лв.;  

 

вх. № ОКД-51-6-(6)/11.03.2017 г. Община Вършец 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 4 бр., на длъжност “общ 

работник”; 

 Работни места, на които ще се наемат безработните лица: 

гр. Вършец – 4 бр. 

 Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 14451,00 лв.; 

средства, осигурени от общинската администрация -  40,00 лв. 

 

вх. № ОКД-51-6-(4)/21.03.2017 г. Община Георги Дамяново 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 3 бр., на длъжностите 

“общ работник” – 2 бр. и “работник кухня” - 1 бр.; 

 Работни места, на които ще се наемат безработните лица: 

с. Георги Дамяново – 1 бр.; с. Копиловци – 1 бр; с. Георги Дамяново – 1 бр. 

 Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 10839,00 лв.; 

средства, осигурени от общинската администрация -  180,00 лв. 

 

вх. № ОКД-51-6-(12)/22.03.2017 г. Община Лом 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 10 бр., на длъжност 

“работник поддръжка на пътища”  

 Работни места, на които ще се наемат безработните лица:  

гр. Лом – 10 бр.;  

Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 36128,00 лв.;  

 

вх. № ОКД-51-6-(8)/20.03.2017 г. Община Медковец 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 4 бр., на длъжност “общ 

работник”  
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 Работни места, на които ще се наемат безработните лица:  

с. Медковец – 1 бр.; с. Расово – 1 бр.; с. Аспарухово – 1 бр.; с. Сливовик – 1 бр. 

 Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 14451,00лв.;  

 

вх. № ОКД-51-6-(3)/21.03.2017 г. Община Монтана 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 13 бр., на длъжност “общ 

работник”; 

 Работни места, на които ще се наемат безработните лица: 

с. Горна Вереница– 1 бр.; с. Винище – 1 бр.; Смоляновци – 1 бр.; с. Клисурица – 1 бр.; 

с. Габровница  – 1 бр.; с. Студено Буче -1 бр.; с. Славотин – 1 бр.; с.  Трифоново – 1 бр.; 

с. Липен – 1 бр.; с. Стубел – 1 бр.;. с. Николово– 1 бр.; с. Благово – 1 бр.; с. Горно 

Церовене – 1 бр.;  

Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 46967,00 лв.; 

 средства, осигурени от общинската администрация -  390,00 лв. 

 

вх. № ОКД-51-6-(10)/22.03.2017 г. Община Чипровци 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 3 бр., на длъжност “общ 

работник”; 

 Работни места, на които ще се наемат безработните лица: 

гр. Чипровци – 3 бр.;   

 Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 10839,00 лв.; 

средства, осигурени от общинската администрация -  90,00 лв. 

 

вх. № РР-05-6-(4)/20.03.2017 г. Община Якимово 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 6 бр., на длъжност “общ 

работник”; 

 Работни места, на които ще се наемат безработните лица: 

с. Якимово – 3 бр.; с. Дългоделци – 1 бр.; с. Долно Церовене – 1 бр.;с. Комощица – 1 бр.  

 Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 21677,00 лв.; 

средства, осигурени от общинската администрация -  180,00 лв. 

 

вх. № ОКД-51-6-(13)/22.03.2017 г. Областна администрация Монтана 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 5 бр., на длъжностите 

 “общ работник” – 1 бр.;“координатор” – 3 бр. и „куриер” – 1 бр. 

 Работни места, на които ще се наемат безработните лица: 

гр. Монтана; 

 Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 18000,00 лв. 

средства, осигурени от областна администрация – 150,00 лв. 

 

Общо за област Монтана 

 Общ брой безработни лица, включени в програмата – 73 бр.,  
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 Работни места и финансови средства от държавния бюджет, разпределени по 

общини: 

 

№ Работодатели 
 (областна и общински администрации, 

партньори) 

Заетост на пълен работен ден  

 

 

  Брой 

лица 
Брой 

месеци 
Необходими финансови 

средства 
(лева) 

1. Областна администрация 5 6 18 000 

2. Берковица 7 6 25 290 

3. Вършец 4 6 14 451 

4. Брусарци 4 6 14 451 

5. Вълчедръм 8 6 28 903 

6. Лом 10 6 36 128 

7. Медковец 4 6 14 451 

8. Бойчиновци 6 6 21 677 

9. Георги Дамяново 3 6 10 839 

10. Монтана 13 6 46 967 

11. Чипровци 3 6 10 839 

12. Якимово 6 6 21 677 

 Общо за област Монтана 263 673 

 

 

 Заетост при работа на пълен работен ден; 

 Източници на финансиране: средства от държавния бюджет –  263 673,00  лв.; 

средства, осигурени от общинските администрации -  1280, 00 лв. 

 След разглеждане на проектните предложения, работната група установи 

следното: 

 Проектните предложения са подадени в срок. 

 Целевите групи отговарят на определените в НПДЗ 2017 за регионални 

програми. 

 Финансовите средства от държавния бюджет, необходими за реализирането на 

проектите, отговарят на размера на средствата за област Монтана, определен с писмо 

на Министъра на труда и социалната политика изх. №06-25/27.02.2017 г. 

 Проектите съдържат конкретна информация за работата, която ще се извършва  

и обектите на които ще се работи. 

 В проектите не са включени дейности, които не са допустими за реализиране по 

регионалните програми за заетост и обучение. 

 Дейностите, включени в проектите на общините не дублират тези, които се 

извършват от лица на социално подпомагане и по Закона за социално подпомагане и 

Правилника за неговото прилагане.  

 Всички подадени проектни предложения бяха оценени по Методиката одобрена 

от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие с Протокол от 13.03.2017 г. 

Оценката на подадените предложения се извърши по следните критерии със 

съответната тежест: 

 средногодишно равнище на безработица през предходната година в съответната 

община – тежест 35 % ;  

http://oblastmontana.org/
mailto:oblastmont@montanabg.org


Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 

http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org 

 

 средногодишен брой на регистрираните безработни през предходната година в 

съответната община – тежест 35% ; 

 потребностите на работодателите от работна сила през предходната година в 

съответната община – тежест 30 %. 

 За разпределението на финансовите средства, според тежестите на отделните 

критерии бе изготвено Приложение №1, неразделна част от настоящия протокол. 

Въз основа на оценка и подбор на постъпилите проектни предложения на 

областната и общинските администрации, комисията разработи регионална програма за 

заетост и обучение на областта. Разработеният проект на Регионалната програма за 

заетост и обучение за област Монтана ще бъде представен на Комисията по заетостта 

към Областния съвет за развитие на заседание, което ще се проведе на 29.03.2017 г. 

 

 

 

Албена Минева  

/н-к сектор „ПМКК” в ДРСЗ – гр. Монтана/ 

 

Маргарита Стайкова 

/директор на ДБТ– Монтана/ 

 

Лина Маринова  

/директор на ДБТ– Берковица/ 

 

Мариета Господинова  

/за директор на ДБТ– Лом/ 

 

 

Мария Лазарова  
/председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана/ 

 

 

Светлин Гогов  
/представител на Съюз за стопанска инициатива/ 

 

 

Силва Викторова  

/главен експерт в дирекция АКРРДС – ОА Монтана/ 
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