
                                
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОТОКОЛ № 4/12.04.2017 г. 

ЗА ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИ ЗАЯВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА 
МЛАДИТЕ ХОРА” 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
1. График на заседанията на комисията 

2. Състав на оценителната комисия 

3. Оценка на подадените заявки от работодатели 

 
 
I. ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ 

ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 
 

Заседание № От 
Дата/час 

До 
Дата/час 

Заседание 1  12.04.2017г./10:30 ч.  
 
 
II.  СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

Име Длъжност Роля 

Валери Симеонов Областен управител на 
област Търговище 

Председател на ПКЗ 

Недко Иванов Зам. областен управител на 
област Търговище 

Зам. председател на ПКЗ 
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Камелия Караджова Главен експерт 

СПМДИСП в Областна 
администрация Търговище 

Секретар на ПКЗ 

Инж. Иванка Димчева Директор на дирекция 
АКРРДС в Областна 
администрация Търговище 

Член на ПКЗ 

Емине Якубова Зам. кмет на община 
Търговище 

Член на ПКЗ 

Владимир Иванов Секретар на община 
Попово 

Член на ПКЗ 

Ешреф Ешрефов Кмет на община Омуртаг Член на ПКЗ 

Мехмед Мехмедов Зам. кмет на община 
Антоново 

Член на ПКЗ 

Галя Кулева Секретар на община Опака Член на ПКЗ 

Иван Топалов Директор на ДБТ 
Търговище 

Член на ПКЗ 

Катя Желязкова Директор на ДБТ Попово Член на ПКЗ 

Петър Петков Директор на ДБТ Омуртаг Член на ПКЗ 

Гергана Георгиева Директор на РДСП 
Търговище 

Член на ПКЗ 

Кремелита Бонева Началник на РУО 
Търговище 

Член на ПКЗ 

Даниела Маркова ОД „Земеделие“ 
Търговище 

Член на ПКЗ 

Галина Градинарова Директор на дирекция 
ОИТ Търговище 

Член на ПКЗ 

Бисерка Боянова Председател на РКС КНСБ 
Търговище 

Член на ПКЗ 

Васил Николов Председател на СРС КТ 
„Подкрепа“ Търговище 

Член на ПКЗ 

Оля Иванова Председател на ТПП 
Търговище 

Член на ПКЗ 
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Антоанета Иванова Секретар УС на ТО на 

НТС Търговище 
Член на ПКЗ 

Добрин Добрев Изпълнителен директор на 
Бизнес център Търговище 

Член на ПКЗ 

Бонка Петкова Член в Клуба на НСО 
Търговище 

Член на ПКЗ 

Сезгин Хасанов Експерт в  АИКБ Член на ПКЗ 

Галин Дачев Регионален представител 
на КРИБ 

Член на ПКЗ 

Валентин Йосифов Регионален представител 
на ССИ 

Член на ПКЗ 

Никола Николов Изпълнителен Директор  
на БСК Търговище 

Член на ПКЗ 

 

Днес 12.04.2017 г. се събра Комисията по заетост към Областния съвет за регионално 

развитие гр. Търговище за оценка на подадените заявки от работодатели в област 

Търговище по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения 

и заетост на младите хора”. 

 

В Комисията по заетост са получени 49 броя заявки от работодатели съгласно приложен 

приемо-предавателен протокол. 

 

Подадените заявки от работодателя се оцениха съгласно утвърдена „Методика за 

подбор и оценка на подадени заявки от работодатели, кандидатстващи по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения 

и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020, като за целта Комисията взе следните решения: 

 

1. С оглед правилното прилагане и за обективна равнопоставеност на 

работодателите, Комисията не включва в оценката по утвърдените критерии 

заявки, които са: 
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- Отказани от работодателите; 

- Анулирани, след получаване на повторно получаване на нова заявка от един 

и същ работодател; 

- Определени от ЦА на АЗ като недопустими, съгласно т.4 и 5 от утвърдената 

Методика за оценка;  

- В заявката липсват съществени реквизити, обосноваващи един или повече 

критерии за оценка съгласно утвърдената Методика; 

- Липсва подпис на работодателя, с който да се потвърди декларираните 

обстоятелства в Раздел ІV от заявката; 

- Заявените работни места не съответстват на изискванията на Процедура 

„Обучение и заетост” или Процедурата за оценка по отношение на брой и вид 

и съотношение между целевите групи; 

- Заявката не е подадена в изисквания формат; 

- Заявените обучения са недопустими;  

- Заявените длъжности, попадат в обхвата на единична група професия 1; 

- Работодатели, които разкриват работни места в секторите на икономиката, 

посочени в чл.1, т.1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.; 
 
В т.ч.: 
.............................................. 
 
2. В зявки, в които им разлика в предложеното възнаграждение от работодателя 

в таблицата, в колона 6 „Основно месечно трудово възнаграждение” и поетия 

ангажимент в раздел IV, т.3, заявките се оценяват съгласно поетия ангажимент в раздел 

IV т.3. В случай на одобрение, при сключване на договор, ДБТ следва задължително да 

проследи за изпълнението на поетия ангажимент от страна на работодателя в раздел IV 

т.3. 

 

3. На работодателят не заявил обучение в таблицата, колона 12 „Необходимо 

обучение за длъжността”, но в раздел IV, т. 1 поел ангажимент да наеме „не по-малко 

от 1/3 от безработните лица по заявените работни места след завършеното обучение”, 

не се присъждат точки за поетия ангажимент. 
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4. При равни оценки предимство да се дава на работодателите, съобразно 

приложимите за цялата област Приоритети, определени в Областната стратегия за 

развитие на област Търговище, относими към значими за областта икономически 

области, а именно: 

 

Приоритет 1.1. Подобряване на научното и технологичното ниво на икономиката и 

иновационния потенциал в областта (“икономика на знанието”) 

Приоритет 1.2. Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор и жизнени селски 

райони  

Приоритет 1.3. Разнообразяване на туристическото предлагане и включване на 

природното и културно богатство в цялата територия на областта 

Приоритет 2.1 Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта 

и доходите на населението 

Приоритет 2.2 Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, 

социални и културни услуги и спортна инфраструктура 

Приоритет 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната 

свързаност и достъпността до обектите за публични услуги 

Приоритет 3.2. Щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на 

околната среда в областната територия  

Приоритет 3.3. Укрепване на градовете-центрове, интегрирано градско развитие и 

благоустрояване на селищната среда  

Приоритет 4.1. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и 

партньорство  

 

Приоритет 4.2. Повишаване на институционалния капацитет и ефективността на 

областната и общинските администрации 
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5. Във връзка с т. 11 от утвърдената от МТСП Методика за подбор и оценка 

на заявки и в съответствие с областната стратегия за развитие на област Търговище, 

стратегически и/или специфични цели на общинските планове за развитие и на 

основание чл. 9 от ЗНЗ, чл. 6 ал.1 т.1 и т.3 от ППЗНЗ и чл. 3 от Правилника за 

устройството и дейността на КЗ, Комисията по заетост ранжира кандидатите по групи с 

равен брой точки, както следва: „Осигуряване на заетост в дейности с приоритетно 

местно значение в съответствие с областните стратегии за развитие”. Приоритет се дава 

на заявки за работни места, съдействащи за преодоляване на диспропорциите на 

пазара на труда, подобряване на бизнес инфраструктурата и диверсификация на 

икономиката на територията на област Търговище, съобразно специфичните цели по 

приоритети 1.1., 1.3., 2.2. и 4.2. на областната стратегия за развитие на област 

Търговище 2014-2020.  

 

III. ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 

 

1. В резултат на извършената оценка и на базата на получените точки, Комисията 

по заетост класира и предлага за финансиране следните подадени заявки от 

работодатели:  
 
 
 
Област: Търговище 
............................................... 
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2. Членове на Комисията по заетост, участвали в оценката: 

№ Институция Име и фамилия,  длъжност Подпис 
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3. Отвод на член/членове на Комисията по заетост: 

1. .............................................................................., в качеството и на 
представител на Община Търговище, се оттегли от участие в оценката на Заявка 
с рег. № ОЗМ-3-07-12-274/09.03.2017 г., подадена от Община Търговище, с 
Булстат 000875920; 

2. ............................................................................., в качеството и на 
представител на Община Попово, се оттегли от участие в оценката на Заявка с 
рег. № ОЗМ-3-07-07-1621/15.03.2017 г., подадена от Община Попово, с Булстат 
000875856; 

3. .............................................................................., в качеството му на 
представител на Община Опака, се оттегли от участие в оценката на Заявка с 
рег. № ОЗМ-3-07-07-1892/15.03.2017 г., подадена от Община Опака, с Булстат 
000875824; 

4. ................................................................................, в качеството му на 
представител на Община Омуртаг, се оттегли от участие в оценката на Заявка с 
рег. № ОЗМ-3-07-06-2336/15.03.2017 г., подадена от Община Омуртаг, с Булстат 
000875817; 

5. ..................................................................................., в качеството и на 
представител на Община Антоново, се оттегли от участие в оценката на Заявка с 
рег. № ОЗМ-3-07-06-2356/15.03.2017 г., подадена от Община Антоново, с 
Булстат 000875557; 

 
 
 
Приложения: 

1. Попълнени 48 бр. оценъчни карти 
2. Попълнена Декларация за безпристрастност от членовете на комисията. 
3. Попълнени Декларации за конфликт на интереси 
 

 
 
Дата: .......................... 
 
 
Гр. .......................... 
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