РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие
Днес, 27.05.2016 г. от 10,00 часа в Заседателната зала №1 на Областна
администрация Монтана се проведе заседание на Комисията по заетостта към
Областния съвет за развитие на област Монтана.
В заседанието взеха участие следните членове:
1. Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана и Председател на
комисията по заетостта;
2. Цветан Цветков – член на УС на Сдружение „Стопанска камара Монтана”.
3. Николай Ангелов – заместник-кмет на община Бойчиновци;
4. Михаела Михайлова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности” в община
Брусарци.
5. Наталия Иванова – регионален представител за Северозападен район на АХУ;
6. Георги Цеков – директор на РД „Социално подпомагане” – гр. Монтана;
7. Светлана Костова – организатор бюро търговски регистър към БТПП – София на
Търговско-промишлената палата – гр. Монтана;
8. инж. Иван Александров – председател на Синдикален Регионален Съюз на КТ
„Подкрепа” – гр. Монтана;
9. инж. Димитър Петров – директор на дирекция „Инспекция по труда” – гр.
Монтана;
10. Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана;
11. Лина Маринова – директор на ДБТ – гр. Берковица;
12. Ася Иванова – зам.- кмет на община Берковица;
13. Гинка Борисова – началник на отдел „Активна политика на пазара на труда” в
ДБТ – гр. Лом;
14. Альона Арсенова – директор на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности и
програми за заетост” в община Лом;
15. Светла Савова – главен експерт „Трудова заетост” в община Монтана;
16. Начко Найденов – директор на Дирекция „Регионална служба по заетост” – гр.
Монтана;
17. Георгия Димитрова – Агенция за регионално развитие и БЦ 2000 – гр. Монтана;
18. Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана;
19. инж. Иван Иванов – директор на специализирана администрация в община
Медковец;

20. Калина Филипова – директор на Дирекция АПФСДЧР в Областна дирекция
„Земеделие” – гр. Монтана;
21. Нина Кирилова – ст. експерт в Регионален инспекторат по образованието – гр.
Монтана;
22. Янка Крумова – член на Регионалния съюз на хлебопроизводителите и
сладкарите – гр. Монтана.
На заседанието присъстваха и Нели Дацова – директор Дирекция АКРРДС в
Областна администрация Монтана и Мария Григорова – старши юрисконсулт в
Областна администрация Монтана.
Заседанието откри председателят на комисията г-н Ивайло Петров, който обяви и
повода за провеждането му, а именно повторно стартиране на процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Областният управител обясни
на присъстващите, че с цел ефективно изпълнение на процедурата е заложено
набраните заявки от работодателите да се разгледат от Комисиите по заетост към
Областните съвети за развитие.
Г-н Петров даде думата на г-жа Нели Дацова, която запозна присъстващите членове
с Методиката за подбор и оценка на заявки от работодатели, кандидатстващи по тази
процедура. Също така представи на тяхното внимание и Оценъчна карта, която трябва
да бъде попълнена за всеки работодател, кандидатствал по процедурата и образец на
Протокол. Г-жа Дацова обърна внимание, че всеки присъствал член на Комисията по
заетостта следва да подпише Декларация за безпристрастност.
Г-жа Дацова отбеляза, че все още няма окончателна информация за броя на
подадените заявки от работодатели в Бюрото по труда – Монтана. Съгласно
утвърдената Методика, след извършване на проверка от АЗ , чрез директора на ДРСЗ –
Монтана те подадените заявки ще бъдат предадени на Комисията с приемопредавателен протокол, след което тя свое присъствено заседание следва да оцени и
класира кандидатите.
Г-н Петров изказа своето притеснение, че след оценяване на заявките съобразно
критериите за оценка по Методиката, много фирми ще са с еднакъв брой точки и тук
идва ролята на Комисията по заетостта, която трябва да определи допълнителни
критерии. В тази връзка той представи на членовете на Комисията за обсъждане
предложение за допълнителни критерии за оценка на заявките. Като първи критерий
предложи да се даде предимство на работодател, който е заявил да наеме повече лица
от приоритетните целеви групи. И след прилагането на този критерии отново ще има
група фирми с еднакъв брой точки. В съответствие с приоритетите на Областната
стратегия за развитие на област Монтана, вторият допълнителен критерий да е
съобразен с % безработица в общината, където работодателя ще разкрие работни места.
Председателят на комисията предложи Комисията да се подготви с още един
критерий, а именно оценка на работодателя в зависимост от икономическата дейност,
която развива, като се даде предимство на икономически сектори приоритетни за
област Монтана, в съответствие с Областната стратегия за развитие на област Монтана.
Г-н Димитър Петров изрази мнение, че това ще доведе отново до фирми с еднакъв
брой точки.
Г-жа Светла Савова обърна внимание на критерия безработица, като поясни, че
община Монтана остава на последно място по този критерий.
Г-н Ивайло Петров обясни, че първоначално фирмите са оценени по основната
Методика и е справедливо да дадем точки на общините с по-висок процент
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безработица. Също така предложи като допълнителен критерий за група с равен брой
точки да се отчете дата и час на подаване на заявката.
Г-жа Дацова се обърна към присъстващите членове на комисията да изразят
становище по предложените критерии, като ги информира, че ако някои от тях имат
предложения, могат до 17, 00 часа на 30.05.2016 г. да го съобщят по ел. поща на
Областна администрация Монтана.
Думата взе г-жа Ася Иванова, изразявайки мнение, че предложените критерии са
разместване по основната методика.
Председателят на комисията г-н Петров обяви, че днес няма да се гласува и целта на
днешното заседание е определянето на подкритериите и обединяването им в тяхната
последователност, като предложи нов подкритерии, а именно процент на
възнаграждение, които предлага работодателя. Г-н Петров поясни, че на последващото
заседание на 01.06.2016 г. ще стане ясно какви фирми ще са с еднакъв брой точки.
Също така предложи да се подредят всички работодатели за евентуално получаване на
допълнителни средства, тъй като при предходното класиране в началото не са били
всички фирми, но по-късен етап са удовлетворени по голям брой от тях.
Г-жа Мария Григорова обърна внимание на Декларацията за безпристрастност, като
в отговор г-н Петров отбеляза, че членовете на комисията не би трябвало да са в
конфликт на интереси, тъй като следва да са се запознали с информацията на схемата
по проекта.
Г-жа Альона Арсенова предложи като подкритерии да се добави дали фирмата е
ползвала финансиране.
Областният управител прие предложението, като допълни, че то е подходящо при
работодатели с равен брой точки, когато са ползвали финансиране.
Г-жа Ася Иванова допълни, че справка може да се направи за 4 месеца назад от
Бюрата по труда за фирми с действително наети лица, а не фантоми.
След като нови въпроси и предложения не постъпиха, Председателят на комисията
г-н Петров благодари на присъстващите, като ги помоли за присъствие и на следващите
заложени заседания. С това заседанието бе изчерпано и закрито.
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Областен управител на област Монтана
и Председател на Комисията по заетостта
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