РЕПУБЛ ИКА БЪЛГАРИЯ
Областе н управите л на област Монтана
ПРОТОКОЛ
№ 2/04.02.2010 г.
Днес 04.02.2010 г., на основание чл. 12 от Правилника за устройството и
дейността на Комисията по заетостта в област Монтана, се проведе заседание на
Комисията, на което присъстваха:
Ивайло Петров – областен управител на област Монтана и председател на Комисията
и членове:
Юлия Каменова – кмет на община Брусарци
Виолета Цветанова – началник отдел в община Вълчедръм
Цветелина Александрова – зам.-кмет на община Георги Дамяново
Альона Арсенова – директор към община Лом
Емилия Цветанова – зам.-кмет на община Медковец
Красимира Ицкина – гл.-секретар в община Монтана
Наталия Кирилова – ст. специалист към община Якимово
Николай Илиев – зам.-кмет на община Берковица
Иван Вълчаров – зам.-кмет на община Чипровци
Наташа Каменова – директор на ДБТ – гр. Берковица
Георги Савчев – директор на ДБТ– гр. Лом
Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана
Илиян Илиев – председател на Съюз за стопанска инициатива
Начко Найденов– началник отдел към дирекция “Регионална служба по заетостта”
инж. Димитър Петров – директор на дирекция “Инспекция по труда” – гр. Монтана
Стефка Александрова – директор на РД ”Социално подпомагане” – гр. Монтана
Йорданка Еленкова – за началник РИО – гр. Монтана
Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана
Невена Иванова – зам.-председател на СРС на КТ ”Подкрепа” – гр. Монтана
Анелия Кузманова – ст. експерт към ОД „Земеделие”
Костадин Георгиев – зам.-председател на РСХС – Монтана
Ангел Ангелов – председател на Търговско-промишлена палата – гр. Монтана
Марийка Ценкова – РБИ на АРР и БЦ 2000
Наталия Иванова – регионален представител за Северозападен район на АХУ
На заседанието присъстваха и:
1. Ивайло Алексиев – зам.-областен управител на област Монтана
2. Ангел Ангелов – секретар на община Берковица
3. Даниела Найденова – мл. експерт РРЕИ в областна администрация Монтана;
Г-н Ивайло Петров откри заседанието като запозна присъстващите с дневния
ред, както следва:
1. Разглеждане и окончателно класиране на подадените документи от
работодатели за изплащане на компенсации на работници и служители по
ПМС №44 от 19.02.2009 г., за които е установено непълно работно време в
икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”.
2. Разглеждане и обсъждане на Плана за действие в изпълнение на мерките за
активизиране на социалната политика и възстановяване на българската
икономика до края на месец април 2010 г., утвърден от министъра на труда и
социалната политика.
3.

Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129
http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org

Г-н Петров разясни на присъстващите задачата днешното заседание на
Комисията по заетост, а именно то се налага във връзка с прилагането на ПМС №44
от 19 февруари 2009 г. /обн. ДВ. бр. 16 от 27.02.2009 г., изм. ДВ бр. 2 от 8 януари
2010 г./ за определяне условията и реда за изплащане на компенсации на работници
и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите
сектори „Индустрия” и „Услуги”, както и във връзка с Решение №772 от 1 октомври
2009 г. на Министерски съвет за приемане на Икономически мерки за
възстановяване на българската икономика за периода 27 юли 2009 г. – 27 април
2010 г.
Накратко той, представи условията и реда за изплащане на
компенсациите, съгласно ПМС №44. Процедурата по реализацията на ПМС №44
тази година е стартирала с публикуването на условията и реда за получаване на
компенсациите във вестник „Конкурент” на 14.01.2010 г. от Дирекция РСЗ –
Монтана. В 14-дневен срок от обявяването на тази информация работодателите са
представили в дирекция „Бюро по труда”, получените декларации от работниците и
служителите, желаещи да получат компенсации, както и придружителните
документи, съгласно Постановлението. Всички посътили документи са разгледани и
оценени от Съвета за сътрудничество към съответната дирекция „Бюро по труда”,
съгласно скалата на критериите за оценка по приложение №4 от Постановлението. В
срок до 02.02.2010 г. оценените от Съветите за сътрудничество документи са
постъпили за общо класиране от Комисията по заетостта в областна администрация
Монтана.
В областна администрация са предоставени документи от дирекции „Бюро по
труда” – Монтана, Лом и Берковица.
В Дирекция „Бюро по труда” – Монтана са постъпили документи от 5
фирми:
 „Фикс офис сервиз” ООД – за 3 лица;
 „Бигъл” ООД – цех Монтана – за 49 лица;

„Валка” ЕООД – за 34 лица;
 „Ротекс” ЕООД – за 16 лица;
 „Нет – Сърф.Нет” ЕООД – за 3 лица.
В Дирекция „Бюро по труда” – Берковица са постъпили документи от 7
фирми:
 „М-РЕКС” ЕООД – за 5 лица;
 ЕТ „Капка – 58 – Иван Цветков” – за 6 лица;
 ЕТ „Ив Берк – Иво Давидов” – за 3 лица;
 „ХИЛ” АД – за 5 лица;
 Кооперация „ПК Петрохански проход” – 13 лица;
 „Бигъл” ООД – за 89 лица;
 Кооперация „Бижутерия и сувенири” – 15 лица.
В Дирекция „Бюро по труда” – Лом са постъпили документи от 3 фирма:
 „Аврамов 61” ЕООД – за 6 лица;
 „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД – за 182 лица;
 „Вирея – Лом” ООД – за три обекта – за 26 лица.
Документите на всички работодатели са допуснати до оценяване, тъй като
отговарят на изискванита за кандидатстване.
На 29.01.2010 г. и на 01.02.2010 г. на заседания на Съветите за
сътрудничество към дирекции „Бюро по труда” – Монтана, Берковица и Лом са
оценени всички постъпили документи от
работодатели, чиито работници и
служители кандидатстват за ползване на компенсации по реда и условията на ПМС
№44 от 19.02.2009 г. Документите са оценени по реда на постъпването им по
скалата на критериите, съгласно Приложение №4 от Постановлението. Критериите
са следните:
1. процент на изменение на стойността на продажбите за последното
тримесечие, предхождащо месеца на подаването на документите по чл. 5, в
сравнение със същия период на предходната година;
2. процент на изменение на финансовите резултати за последното
тримесечие, предхождащо месеца на подаването на документите по чл. 5, в

сравнение със същия период на предходната година;
3. вид на основната дейност;
4. процент на работниците и служителите, за които е установено непълно
работно време, от общия брой на списъчния състав в края на последното
тримесечие, предхождащо месеца преди въвеждането на непълно работно време;
5. наличие на санкции или глоби на работодателя по чл. 413, ал. 3 и чл.
414, ал. 2 КТ и по Закона за насърчаване на заетостта през последните 6 месеца
преди подаване на документите по чл. 5.
На Комисията по заетостта дирекциите „Бюро по труда” са предоставили
следните документи:


Комплектовани документи на кандидат-работодателите, оценени от
Съвета за сътрудничество към Д БТ – Монтана, Лом, Берковица;
 Оценъчни листи на кандидатстващите работодатели;
 Справка за необходимите финансови средства от Д БТ – Монтана и
Лом;
 Протоколи от проведените заседания на Съветите за сътрудничество
към Дирекции „Бюро по труда” – Монтана, Лом и Берковица.
На база 20 649 наети лица в секторите „Индустрия” и „Услуги” (по данни на
НСИ за 2008 г.) финансовите средства, разпределени за област Монтана са в размер
на 37 440 лева за 78 лица, общата стойност на средствата, за която се кандидатства
е 162 360 лв.
Задачата на Комисията по заетостта е да обобщи резултатите и да направи
общо класиране за областта в рамките на разпределените за област Монтана
средства. Съгласно указанията и изискванията, можем да направим следното
предложение - да се одобрят следните работодатели за изплащане на компенсации
на работници и служители, за които е установено непълно работно време:
 „Фикс офис сервиз” ООД – 65 т.;
 „М-РЕКС” ЕООД – 60 т.;
 ЕТ „Капка – 58 – Иван Цветков” – 55 т.;
 ЕТ „Ив Берк – Иво Давидов” – 55 т.;
 „ХИЛ” АД – 55 т.;
 Кооперация „ПК Петрохански проход” – 55 т.
Обща сума: 16 440 лв.
С равен брой 55 точки е и „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД, което
кандидатства за 65 520 лв. Ако на този етап се класира предприятието ще трябва да
се удовлетвори частично исканата от него сума, тъй като се излиза от размера на
определените за областа средства. Според указанията на министъра на труда и
социалната политика при недостиг на средства не се допуска изплащане на част от
работниците и служителите на един работодател. Затова предлагам с остатъка от
неусвоени финансови средства в размер на 21 000 лв., да се направи писмено
уведомление на изпълнителния директор на АЗ за необходимостта от осигуряване на
допълнителни средства за компенсации на всички подали декларации работници и
служители от „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД.
В тази връзка, г-н Петров предложи на днешното заседание Комисията по
заетост по т. 1 от дневния ред да вземе следните решения:
1. Във връзка с Постановление №44 на Министерския съвет от 19 февруари
2009 г. за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е
установено непълно работно време, в икономическите сектори „Индустрия” и
„Услуги” за област Монтана се класират следните работодатели:
 „Фикс офис сервиз” ООД – 65 т.;
 „М-РЕКС” ЕООД – 60 т.;
 ЕТ „Капка – 58 – Иван Цветков” – 55 т.;
 ЕТ „Ив Берк – Иво Давидов” – 55 т.;
 „ХИЛ” АД – 55 т.;
 Кооперация „ПК Петрохански проход” – 55 т.

Общият размер на необходимите финансови средства по Решение №1 е
16 440 лв.
2. Поради недостига на средства за „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД,
Комисията по заетост да уведоми писмено изпълнителния директор на АЗ за
необходимостта от допълнителни средства за компенсации в размер на 44 520 лв.,
които заедно с неусвоените финансови средства за област Монтана са в размер на
65 520 лв., за да се осигури изплащане на всички работници и служители, подали
декларации към този работодател.
3.
Съгласно чл. 7, ал. 6 от Постановление №44 на Министерския съвет от
19 февруари 2009 г. за изплащане на компенсации на работници и служители, за
които е установено непълно работно време, в икономическите сектори „Индустрия” и
„Услуги”, Комисията по заетостта въз основа на окончателното класиране да направи
мотивирано предложение до изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за
допълнително финансиране на всички останали декларации, както следва:
 „Бигъл” ООД – за 3 месеца - 32 040 лв.;
 „Ротекс” ЕООД - 7 680 лв.;
 „Бигъл” ООД – цех Монтана – 23 520 лв.;
 „Валка” ЕООД – 16 320 лв.;
 Кооперация „Бижутерия и сувенири” – 7 200 лв.;
 „Аврамов 61” ЕООД – 2 880 лв.;
 „Вирея – Лом” ООД– за три обекта – 12 480 лв.;
 „Нет – Сърф.Нет” ЕООД – 1 440 лв.
Общият размер на необходимите финансови средства по Решение №3 е 103
560 лв.
Общият размер на необходимите допълнителни финансови средства за област
Монтана е 148 080 лв.
Всички присъстващи изразиха становище, че „Пристанищен комплекс Лом”
ЕАД е структуро-определящо за областта и е от изключителна важност да бъдат
осигурени средства за изплащането на компенсации на всички работници и
служители, заети в предприятието.
Г-н Найденов представи възможността, която предоставя чл. 7, ал. 4 от
Постановлението, а именно с мнозинство от три четвърти от присъстващите членове,
комисията да присъди до 10 допълнителни точки към оценката на документите на
работниците и служителите от предприятие с ключово икономическо значение за
областта съобразно критерии, приети от комисията.
Присъстващите на заседанието се съгласиха, че „Пристанищен комплекс Лом”
ЕАД е от изключително ключово социално-икономическо значение за областта, но
при допълнително присъждане на 10 точки и вземайки предвид броя на подадените
към него декларации, на първо място предприятието ще измести всички останали
работодатели, но и отново няма да може да се осигури изплащане на компенсации
на всички работници и служители.
След кратко обобщаване на тежкото социално-икономическо положение в
областта, всички членове се съгласиха да приемат без забележки така
формулираните решения.
След гласуване Комисията по заетостта взе следните РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ №1 : (24 гласа – „ЗА”; „ВЪЗДРЪЖАЛИ СЕ” – няма;
„ПРОТИВ” – няма. Приема се.)
Във връзка с Постановление №44 на Министерския съвет от 19
февруари 2009 г. за изплащане на компенсации на работници и служители,
за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори
„Индустрия” и „Услуги” за област Монтана се класират следните
работодатели:
 „Фикс офис сервиз” ООД – 65 т.;
 „М-РЕКС” ЕООД – 60 т.;
 ЕТ „Капка – 58 – Иван Цветков” – 55 т.;
 ЕТ „Ив Берк – Иво Давидов” – 55 т.;
 „ХИЛ” АД – 55 т.;



Кооперация „ПК Петрохански проход” – 55 т.

Общият размер на необходимите финансови средства по Решение №1
е 16 440 лв.
РЕШЕНИЕ №2 : (24 гласа – „ЗА”; „ВЪЗДРЪЖАЛИ СЕ” – няма;
„ПРОТИВ” – няма. Приема се.)
Поради недостига на средства за „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД,
Комисията по заетост да уведоми писмено изпълнителния директор на АЗ за
необходимостта от допълнителни средства за компенсации в размер на
44 520 лв., които заедно с неусвоените финансови средства за област
Монтана са в размер на 65 520 лв., за да се осигури изплащане на всички
работници и служители, подали декларации към този работодател.
РЕШЕНИЕ №3 : (24 гласа – „ЗА”; „ВЪЗДРЪЖАЛИ СЕ” – няма;
„ПРОТИВ” – няма. Приема се.)
Съгласно чл. 7, ал. 6 от Постановление №44 на Министерския съвет от
19 февруари 2009 г. за изплащане на компенсации на работници и
служители,
за
които е установено непълно работно време, в
икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”, Комисията по заетостта
въз основа на окончателното класиране да направи мотивирано
предложение до изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за
допълнително финансиране на всички останали декларации, както следва:
 „Бигъл” ООД – за 3 месеца - 32 040 лв.;
 „Ротекс” ЕООД - 7 680 лв.;
 „Бигъл” ООД – цех Монтана – 23 520 лв.;
 „Валка” ЕООД – 16 320 лв.;
 Кооперация „Бижутерия и сувенири” – 7 200 лв.;
 „Аврамов 61” ЕООД – 2 880 лв.;
 „Вирея – Лом” ООД– за три обекта – 12 480 лв.;
 „Нет – Сърф.Нет” ЕООД – 1 440 лв.
Общият размер на необходимите финансови средства по Решение №3
е 103 560 лв.
Общият размер на необходимите допълнителни финансови средства
за област Монтана е 148 080 лв.
По т. 2 от дневния ред:
Във връзка с писмо с Изх. № УЗ/ПМКК – 35/26.01.2010 г. на Дирекция
„Регионална служба по заетостта” г-н Найденов представям Плана за действие в
изпълнение на мерките за активизиране на социалната политика и възстановяване
на българската икономика до края на месец април 2010 г., утвърден от министъра на
труда и социалната политика.
По т. 3 от дневния ред:
Г-н Петров отново се върна на т. 1 от дневния ред като предложи след
приключването на всички оценителни сесии по ПМС №44 и след консултация с
юристи, да се осигури проверка на верността на подадените счетоводни документи
от предприятията, за да се изключат всички съмнения за некоректно и неправомерно
получаване на финансови средства.
Всички присъстващи се съгласира с предложението на г-н Петров, след което
заседанието беше закрито.
Изготвил протокола:
/Д. Найденова – мл. експерт РРЕИ/

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

/ИВАЙЛО ПЕТРОВ/

