КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
№ 3/23.09.2010 г.
Днес 23.09.2010 г. във връзка с изпълнението на чл. 6, ал. 2, т. 2 от Правилника за
прилагане на 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 Алексиев – зам. областен управител на област Монтана и зам.
председател на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на
област Монтана
2. Бранимир Ангелов – директор дирекция РСЗ - Монтана
3. Светла Узунова – директор ДБТ – Монтана
4. Наташа Каменова –директор ДБТ – Берковица
5. Георги Савчев – директор ДБТ – Лом
6. Стефка Александрова – РДСП – Монтана
7. Красимира Томова-Ицина – Община Монтана
8. Георги Георгиев – Община Якимово
9. Силвия Симеонова – ст. експерт ОД «Земеделие» - Монтана
10. Елка Благоева – технически сътрудник към ТПП – Монтана
11. Мария Лазарова – РС на КНСБ
12. Невена Иванова – СРС на КТ ”Подкрепа”
13. Георгия Димитрова – АРР и БЦ 2000
14. Виолета Цветанова – Община Вълчедръм
15. Димитър Петров – директор Д «ИТ» - Монтана
16. Тодор Генков – община Берковица

Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1.

Разглеждане и одобрение на подадените идейни 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 – 2011 г от Министерството на труда
и социалната политика.

2.

Други.

Заседанието се откри от г-н Ивайло Алексиев – зам. областен управител на област
Монтана и зам. председател на Комисията.
Г-н Алексиев разясни целта на днешното заседание, което се провежда в изпълнение на
чл. 6, ал. 2, т. 2 и чл. 24, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта. След което, думата бе дадена на г-н Бранимир Ангелов за
представяне на постъпилите идейни предложения.
Преди да пристъпи към представянето на предложенията, подадените пред Комисията, гн Ангелов обърна внимание на изискванията за съдържанието на идейните проекти и
допустимите дейности. Същите са подробно описани в писмо с изх. № 9112-9/30.08.2010
г. на министерството на труда и социалната политика. Копие на писмото е предоставено
за запознаване на всички общини от областта, както и на други заинтересовани страни
(социални партньори – чл. 33, ал. 2 от ЗНЗ).
Г-н Ангелов припомни за проекта на община Вълчедръм, предложен за включване в
НПДЗ – 2010г. Същият съдържаше дейности, дублиращи действащи през 2010 г.

национални програми и въпреки това, беше включен в НПДЗ 2010 г. В тази връзка и с
оглед на голямата безработица в региона и възможността, която предоставят
регионалните програми за справяне с нея, той предложи тези проекти, които съдържат
дублиращи дейности по национални програми, да не бъдат отхвърляни на етап –
разглеждане и одобрение от Комисията по заетостта.
След което, бяха представени постъпилите идейни проекти, както следва:
Общият брой на внесените за разглеждане от Комисията идейни предложения е 8 /осем/.
Идейни предложения са представили от Общините Вълчедръм – 3 бр., Вършец – 1 бр.,
Брусарци – 1 бр., Берковица – 1 бр., Медковец – 1 бр. и Якимово – 1 бр.
1. Регионална програма за заетост на община Вълчедръм „За безработните от
община Вълчедръм”
Вносител: Община Вълчедръм
Обосновка за важността: Показателите на социално-икономическата среда за първото
шестмесечие на 2010 година са следните:


Средно равнище на безработица в община Вълчедръм е 31,15 %;



Относителен дял на безработните младежи до 29 години от общия брой
безработни в общината е 20,99 %;



Относителен дял на продължително безработните от общия брой на безработните
в общината е 40,95 %;



Относителен дял на безработните лица с увреждания от общия брой на
безработните в общината е 0,2 %;



Относителен дял на безработните жени от общия брой на безработните в
общината е 50,21 %;



Относителен дял на безработните лица над 50 години от общия брой на
безработните в общината е 37,73 %.

В изпълнение на Приоритет 2 от Националната стратегическа референтна рамка
“Повишаване качеството на човешкия капитал, с акцент върху заетостта” и за
решаването на два основни проблема на Община Вълчедръм – безработицата, която е
много над средната за страната по данни на ДБТ Лом към 31.08.2010 година е 29,46%
и недостатъчната
активност на пазара на труда на безработните лица без
квалификация. Програмата ще съдейства за решаването и на проблема с поддържането
на парковете и зелените площи в населените места на общината.
Това са проблеми идентифицирани в процеса на разработване на основния
стратегически документ на общината “Актуализиран общински план за развитие на
община Вълчедръм за периода 2010-2013г.“, които са актуални и нерешени .
Необходимо финансиране: 57 250 лева
Държавен бюджет - 55 250 лева
Общински бюджет – 2000 лева
Дейности:
В програмата са планирани следните дейности:
- изсичане на храсти и дървета;
- косене на зелени площи;
- рязане клони, просичане, кастрене, подрязване;
- залесителни, озеленителни работи;
- засяване ръчно на тревно семе, поливане, валиране, засаждане на различни
цветни, почвопокривни и храстови видове;
- други общополезни дейности.
Обекти – паркове и зелени площи във всички населени места на община Вълчедръм
Период на изпълнение, продължителност: 01.03.2011г. до 31.12.2011г., 10 месеца
Бенефициенти, вкл. длъжности на които ще бъдат заемани: 20 лица:
 Продължително безработни лица;
 Безработни младежи до 29-годишна възраст;



Лица без работа, нерегистрирани в бюрата по труда и не търсещи работа, тъй
като считат, че не биха си намерили такава.

Забележки на Комисията към регионалната програма за заетост на община Вълчедръм
„За безработните от община Вълчедръм”
В противоречие с изискванията на МТСП посочените целеви групи са повече от две.
Решение на Комисията по регионалната програма за заетост на община Вълчедръм „За
безработните от община Вълчедръм”
Проектът изпълнява изискванията за допустимост и след коригиране на целевите групи,
проектът ще бъде представен за разглеждане и включване в НПДЗ – 2011 г.
2. Регионална програма за заетост на община Вълчедръм “Грижа за възрастните
хора в община Вълчедръм”
Вносител: Община Вълчедръм
Обосновка за важността: Възрастовата структура на населението в общината е от
регресивен тип. Нараства броят и делът на населението над трудоспособна възраст за
сметка на населението под трудоспособна и активна възраст (към 2009 г. в
надтрудоспособна възраст са 33,63%; в подтрудоспособна възраст – 17,61%; в активна
възраст – 48,76%).
Самотните стари хора, които живеят в общината, са в състояние на социална изолация и
имат нужда от подкрепа в ежедневието си. Животът им е изключително затруднен,
основно поради липсата на достатъчно средства и затруднен достъп до здравеопазване,
невъзможността или затрудненията при осъществяването на комунално-битови дейности
и най-вече социалната изолация.
През последните години в община Вълчедръм се наблюдава значително увеличение на
потребностите от социални услуги, които подкрепят задържането на хората в семейна
среда.
Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на
лицата да водят самостоятелен начин на живот. Развитието на социалните услуги в
общината е от особена важност за преодоляване на социалната изолация и за
осигуряване на достоен начин на живот на определени рискови групи от населението. В
изпълнение на своята социална политика Община Вълчедръм активно работи за
осигуряване на по-добри и достойни условия на живот и възможности за социално
включване на групите в социален риск, като мобилизира всички ресурси – човешки и
материални.
Това са проблеми идентифицирани в процеса на изготвяне на Анализа на потребностите
от социални услуги в общината, които са актуални и нерешени .
Показателите на социално-икономическата среда за първото шестмесечие на 2010
година са следните:
 Средно равнище на безработица в община Вълчедръм е 31,15 %;
 Относителен дял на безработните младежи до 29 години от общия брой
безработни в общината е 20,99 %;
 Относителен дял на продължително безработните от общия брой на безработните
в общината е 40,95 %;
 Относителен дял на безработните лица с увреждания от общия брой на
безработните в общината е 0,2 %;
 Относителен дял на безработните жени от общия брой на безработните в
общината е 50,21 %;
 Относителен дял на безработните лица над 50 години от общия брой на
безработните в общината е 37,73 %.

Необходимо финансиране: 66 276 лева
Дейности:
1. По дейност „Домашен социален патронаж” е възможно да се предоставят
следните услуги:
1.1. Поддържане на личната хигиена и хигиената в домовете на обгрижваните
лица.
1.2. Битови услуги - закупуване на продукти и вещи от първа необходимост,
заплащане на вода, електрическа енергия, телефон и други със средства на
обгрижваните лица.
1.3. Осъществяване на връзка с личния лекар, закупуване на медикаменти при
необходимост.
1.4. Съдействие за снабдяване с необходимите медицински изделия и/или
помощни средства, приспособления и съоражения.
1.5. Съдействие при изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК.
1.6. Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения, и
занимания в дома и извън него.
2. По дейност „Домашен помощник” е възможно да се предоставят следните
услуги:
2.1. Текущо почистване – подреждане на стаята; измиване на пода; изтупване;
обиране на прах; измиване на съдове и други.
2.2. Поддържане на лична хигиена – помощ при ежедневен тоалет и обличане;
помощ при къпане; помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене;
придружаване до местата, където се предоставят тези услуги.
2.3. Хранене - приготвяне на храна с продукти на обгрижваното лице; доставка
на готова храна; подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране.
2.4. Закупуване на хранителни продукти, материали, лекарства и вещи от първа
необходимост със средства на обгрижваното лице.
2.5. Дребни ремонти в дома и/или съдействие за извършването им.
2.6. Битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали,
лекарства и вещи от първа необходимост със средства на обгрижваното лице; заплащане
на електрическа енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на обгрижваното
лице; осигуряване на отоплителни материали със средства на обгрижваното лице;
дребни технически ремонти; други.
Период на изпълнение, продължителност: 01.01.2011г. – 31.12.2011г.
Бенефициенти, вкл. длъжности на които ще бъдат заемани:
 Продължително безработни лица;
 Безработни младежи до 29-годишна възраст;
 Лица без работа, нерегистрирани в бюрата по труда и не търсещи работа, тъй като
считат, че не биха си намерили такава.
В Зависимост от потребностите от социални услуги безработните ще бъдат наети в
дейности „Домашен социален патронаж” и „Домашен помощник”.
Забележки на Комисията към регионалната програма за заетост на община Вълчедръм
“Грижа за възрастните хора в община Вълчедръм”
Съгласно изискванията на МТСП посочените целеви групи са повече от две, както и не е
посочен периода на изпълнение на проекта.
Решение на Комисията по регионалната програма за заетост на община Вълчедръм
“Грижа за възрастните хора в община Вълчедръм”
Проектът изпълнява изискванията за допустимост и след коригиране на целевите групи
и добавяне на период на изпълнение на дейностите, проекта ще бъде представен за
разглеждане и включване в НПДЗ – 2011 г.
3. Регионална програма за заетост на община Вълчедръм “Да опазим децата на
община Вълчедръм”
Вносител: Община Вълчедръм
Обосновка за важността:

 Средно равнище на безработица в община Вълчедръм е 31,15 %;
 Относителен дял на безработните младежи до 29 години от общия брой
безработни в общината е 20,99 %;
 Относителен дял на продължително безработните от общия брой на безработните
в общината е 40,95 %;
 Относителен дял на безработните лица с увреждания от общия брой на
безработните в общината е 0,2 %;
 Относителен дял на безработните жени от общия брой на безработните в
общината е 50,21 %;
 Относителен дял на безработните лица над 50 години от общия брой на
безработните в общината е 37,73 %.
В изпълнение на Приоритет 2 от Националната стратегическа референтна рамка “
Повишаване качеството на човешкия капитал, с акцент върху заетостта” и за
решаването на два основни проблема на Община Вълчедръм – безработицата, която е
много над средната за страната, по данни на ДБТ Лом към 31.08.2010 година е 29,46%
и недостатъчната
активност на пазара на труда на
безработните лица без
квалификация. Програмата ще съдейства за решаването и на проблема с охраната на
училищата и детските градини на територията на община Вълчедръм, които са 6
училища и 7 детски градини.
Това са проблеми идентифицирани в процеса на разработване на основния
стратегически документ на общината “Актуализиран общински план за развитие на
община Вълчедръм за периода 2010-2013г.“, които са актуални и нерешени .
Необходимо финансиране: 57 616 лева
Дейности:
 Обучение за професионална квалификация в областта на охранителната дейност.
 Охрана на следните обекти:
1. І ОУ „Васил Левски” град Вълчедръм;
2. ІІ ОУ „Иван Вазов” град Вълчедръм;
3. Гимназия „Димитър Маринов” град Вълчедръм;
4. ОУ „д-р Петър Берон” с.Септемврийци;
5. ОУ „Христо Ботев” с.Златия;
6. ОУ „Христо Ботев” с.Долни Цибър”;
7. ЦДГ „Патиланци” град Вълчедръм;
8. ОДЗ „Слънчице” град Вълчедръм;
9. ОДЗ „Калинка” с.Септемврийци;
10. ЦДГ „Мечо Пух”с.Златия;
11. ЦДГ „Ян Бибиян” с.Разград;
12. ЦДГ „Щастливо детство” с.Долни Цибър”;
13. ЦДГ „Светулка” с.Мокреш.
Период на изпълнение, продължителност: 01.01.2011г. – 31.12.2011г.
Бенефициенти, вкл. длъжности на които ще бъдат заемани:
 Продължително безработни лица;
 Безработни младежи до 29-годишна възраст;
 Лица без работа, нерегистрирани в бюрата по труда и не търсещи работа, тъй като
считат, че не биха си намерили такава.
Успешно преминалите курса на обучение ще бъдат наети на длъжност охранител 5169
3002.
Забележки на Комисията към регионалната програма за заетост на община Вълчедръм
“Да опазим децата на община Вълчедръм”
В противоречие с изискванията на МТСП посочените целеви групи са повече от две.

Решение на Комисията по регионалната програма за заетост на община Вълчедръм “Да
опазим децата на община Вълчедръм”
Проектът изпълнява изискванията за допустимост и след коригиране на целевите групи,
проекта ще бъде представен за разглеждане и включване в НПДЗ – 2011 г.
4. Регионална програма за заетост на община Вършец “ Община Вършец”
Вносител: Община Вършец
Обосновка за важността: голям дял безработни в общината, обучение на кадри и осигуряване
на заетост
Необходимо финансиране: 100 000 лв
Дейности: Обучение, стажуване, придобиване на кволификация, осигуряване на заетост
- СБР-НК ЕАД филиал „Св. Мина”- гр. Вършец
- База „Промишлено строителство” – гр. Вършец
Период на изпълнение, продължителност: 24 месеца
Бенефициенти, вкл. длъжности на които ще бъдат заемани: Лица до 29 год., безработни над
55 г., лица на социално подпомагане, продължително безработни – Хотелиер администратор,
сервитьор, барман, масажист, озеленител, планински водач, готвач

Забележки на Комисията към регионалната програма за заетост на община Вършец
Няма забележки.
Решение на Комисията по регионалната програма за заетост на община Вършец
Проектът изпълнява изискванията за допустимост и ще бъде представен за разглеждане
и включване в НПДЗ – 2011 г.
5. Регионална програма за заетост на община Берковица
Регионална програма за заетост “Община Берковица”
Вносител: Община Берковица
Обосновка за важността: голям дял безработни в общината, осигуряване на заетост
Необходимо финансиране: 80 000 лева
Дейности: Обучение и осигуряване на заетост на санитари за работа в Дом за стари хора,ДДМУИ
и Дом за възрастни с деменция.
Обучение
и
осигуряване
на
заетост
на
помощник
възпитател
за
работа
в
ЦДГ”Звънче”,ЦДГ”Пролетна дъга”,ЦДГ”Малина”,ДДЛРГ”Люба Тенева”,Център за настаняване от
семен тип и Детска ясла
Период на изпълнение, продължителност: /начало 01.03.2011 до 30.04.2011г./ Четиринадесет месеца
Бенефициенти, вкл. длъжности на които ще бъдат заемани: Лица до 29 г., безработни над
55 г., продължително безработни; санитари - 6 лица и помощник възпитател - 9 лица

Забележки на Комисията към регионалната програма за заетост на община Берковица
Допусната е техническа грешка при посочване на периода на изпълнение на проекта.
Решение на Комисията по регионалната програма за заетост на община Берковица
След отстраняване на техническата грешка, проекта ще бъде внесен за разглеждане и
включване в НПДЗ – 2011 г.
6. Идейно предложение за Регионална програма за заетост “Грижа за възрастните хора в
Община Брусарци”
Вносител: Община Брусарци
Обосновка за важността: Настоящата програма е необходима за неравностойни групи, които
следва да се включат в заетост.
Предоставяне на качествени социални услуги на възрастни и самотно живеещи хора. Тези услуги
са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности.
Необходимо финансиране: Общо - 55584 лв.
От държавен бюджет за заплати –при 240лв. минимална работна заплата - 48 000 лв.
От общински бюджет за осигуровки в/у заплатата – 7584 лв.

Дейности:
1.Помощ при пазаруване.
2.Почистване на помещението в което живее обслужваното лице.
3.Оказване на помощ при плащане на битови сметки.
4.Оказване на помощ при приготвяне на храна.
5.Битови услуги.
Потребители на дейностите по програмата са лица нуждаещи се от социални услуги:
-самотно живеещи стари хора и хора, които поради различни причини от здравословен характер
не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиена в дома си.
Период на изпълнение, продължителност: Периода на изпълнение на програмата е от
01.01.2011 г. до 31.10.2011г., продължителност 10 месеца.
Бенефициенти, вкл. длъжности на които ще бъдат заемани: Осигуряване на заетост на
безработни лица преминали курс на обучение за „Социален асистент” и безработни лица над 5 5
годишна възраст с цел създаване на трайна заетост. Длъжността, на която ще бъдат наемани
безработните лица е „Домашен помощник”.

Забележки на Комисията към регионалната програма за заетост на община Брусарци
Да се добави допълнителна информация, как Общината ще продължи изпълнението на
дейностите по проекта, след неговото приключване, във връзка с това, че същата е
посочила, че с така планираните дейности ще се създаде трайна заетост на
безработните.
Решение на Комисията по регионалната програма за заетост на община Брусарци
Проектът изпълнява изискванията за допустимост и след включването на
допълнителната информация или коригирането на основната цел, проектът ще бъде
представен за разглеждане и включване в НПДЗ – 2011 г
7. Регионална програма за заетост ”НП от социални помощи към осигуряване на заетост”
Вносител: Община Медковец
Обосновка за важността: Продължителна безработица
Необходимо финансиране: 400 000 лв.
Дейности: Текуща подръжка на улици, Изкопаване крайпътни канавки, Почистване на речното
корито,
Почистване
на
нерегламентирани
сметища,
Охрана
на
обществения
ред,
Социоконсултански услуги, Оказване на работа с ромска общност, Поддръжка на сгради.
Период на изпълнение, продължителност: Януари-декември 2011г. /дванадесет месеца/

Забележки на Комисията към регионалната програма за заетост на община Медковец
Няма забележки.
Решение на Комисията по регионалната програма за заетост на община Брусарци
Проектът да бъде представен за разглеждане и включване в НПДЗ – 2011 г.
8. Регионална програма за заетост “Опазване на реколта 2011”
Вносител: Община Якимово
Обосновка за важността: Средното равнище на безработицата през първото полугодие на 2010
година е 29,74 %. Има и безработни, нерегистрирани в Бюрота по труда.
В изпълнение на Националната референтна рамка за „Повишаването на качеството на човешкия
капитал с акцент върху заетостта” и за решаването на два от основните проблеми на община
Якимово - безработицата, която е от най- високите в областта и страната, както и недостатъчната
активност на безработите лица без достатъчна квалификация и нерегистрирани безработни,
Общината предлага реализиране на национална програма.
Реализирането на дейностите по програмата ще съдейства за решаването на проблема с охраната
на общинските поля и гори.
Необходимо финансиране: 19 100 лв. общо
18 500 лв. от държавен бюджет;
600 лв. от общината
Дейности: Обход на ливади, пасища, ниви, градини и горски масиви, собственост на общината,
следене за нарушения, сигнализиране в общината при наличие на такива и други.
Период на изпълнение, продължителност: 6 месеца
Бенефициенти, вкл. длъжности на които ще бъдат заемани: 10 безработни лица, които
могат да работят като полски пазачи

Забележки на Комисията към регионалната програма за заетост на община Якимово
В проекта има предвидено съфинансиране от страна на Общината. Но липсва
информация за целевата група и няма посочени начална и крайна дата на проекта.
Решение на Комисията по регионалната програма за заетост на община Брусарци
След допълване на липсващата информация проектът да бъде представен
разглеждане и включване в НПДЗ – 2011 г

за

По т. 2 от дневния ред:
Не бяха поставени допълнителни теми за дискутиране.
След направените обсъждания и предложения Комисията по заетостта, взе следното
РЕШЕНИЕ:
По т.1 от дневния ред
РЕШЕНИЕ (14 гласа - за, въздържали се – няма, против - няма)
Дава одобрение на идейните предложения на общините Вълчедръм, Брусарци, Вършец,
Медковец и Якимово - общо 8 бр. за внасяне за разглеждане и включване в
Националния план за действие по заетостта 2011 г. от Министерството на труда и
социалната политика.
След изчерпване на дневния ред г-н Ивайло Алексиев благодари на присъстващите за
участието и закри заседанието.
Изготвил протокола:
/Д. Найденова – мл. експерт АКРРДС/

ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ
ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
И ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ
ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОСР:

