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Схема “Обучения и заетост”, етап 1, фаза 2


МЕТОДИКА
за подбор и оценка на заявки от работодатели, кандидатстващи по процедура 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост" 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020


	Дирекции "Бюро по труда" в областните градове приемат от Работодателите Заявки за разкриване на работни места (по образец), желаещи да участват в проект „Обучения и заетост";
	Заявките се приемат в периода, обявен на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта (A3); 16.05 – 20.05.2016г.
Заявките на работодателите се получават по електронен път на адресите на ДБТ за получаване на електронни съобщения, създадени за целите на настоящия проект, в съответствие с приложен списък;

Заявките, изпратени от Работодателите, следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) или сканирани с подпис и печат на работодателя заявил работните места;
В периода на подбор на заявки Дирекциите „Бюро по труда" в областните градове ежедневно попълват Регистър (по образец) на вътрешната страница на A3 с обобщена информация за всички подадени заявки от работодателите;
ЦА на A3 извършва проверка за недопускане един работодател да заяви повече от 6 работни места. В случай на установено превишаване на броя заявени работни места от един работодател, няма да се удовлетворят подадените от работодателя заявки попроект „Обучения и заетост";
След извършване на проверката по т. 6, ЦА на A3 изпраща писмено информация за всички подадени заявки на територията на съответната ДРСЗ. Ако има неодобрени заявки, ЦА уведомява в информацията до ДРСЗ за причините за отпадане. След получаване на информацията, Директорът на ДРСЗ уведомява писмено Председателя на Комисията по заетост за необходимостта за свикване на Комисията;
Комисиите по заетост на областно ниво на свое присъствено заседание извършват оценка и класиране на заявки за участие на работодатели в проект „Обучения и заетост";
	Членовете на Комисията по заетост попълват декларация за безпристрастност;
	В съответствие с информацията представена от работодателя се извършва оценка на всяка една подадена заявка по отделни критерии, за всеки от които се поставят определен брой точки. За извършената оценка се попълва оценъчна карта по образец. 
	 След оценяване работодателите се класират по всяка една заявка за ползване на възможностите по проект „Обучения и заетост" по низходящ ред, според получената обща оценка.
12. Комисията за заетост изготвя протокол по образец за класирането на работодателите за участие по проект „Обучения и заетост".






	След приключване на класирането от Комисията по заетост към областния съвет за развитие, цялата документация за кандидатстване и оценяване на кандидатите се връща обратно в ДБТ в съответния областен град за съхранение и проверки при необходимост.



13. Критериите за оценка на подадени заявки от работодатели са следните:
Критерии
Точки
Кодове
1. Вид на основната дейност (съгласно КИД 2008 г.):


1.1 Индустрия (секторите от В до F с изключение на дейностите, посочените в чл.50, ал.1 от ППЗНЗ)
10
05-33, 
35-39, 
41-43
1.2. Услуги (секторите от G до N с изключение на дейностите, посочените в чл.50, ал.1 от ППЗНЗ)
5
45-47, 
49-53, 
55-56, 
58-66, 
68-75, 
77-82
1.3. Други дейности (секторите от O до S)
3
84-88,
90-96
2. Заявен ангажимент от работодателя за осигуряване на устойчивост на разкритото работно място


2.1. Запазена заетост до 25% включително от наетите безработни лица за срок не по-малък от 3 месеца
5

2.2. Запазена заетост над 25 % до 50 %, включително от наетите безработни лица за срок не по-малък от 3 месеца
10

2.3.Запазена заетост на над 50 % от наетите безработни лица за срок не по-малък от 3 месеца
15

3. Заявен ангажимент от работодателя за осигуряване на трудово възнаграждение над минималния осигурителен доход за длъжностите


3.1. За суми от 15% до 30%, включително над минималния осигурителен доход за съответната длъжност на не по-малко от 50% от наетите лица;
10

3.2 За суми над 30% над минималния осигурителен доход за съответната длъжност на не по-малко от 50% от наетите лица;
15

Максимален брой точки:
40






























ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ по КИД 2008:
Индустрия (секторите от B до F с изключение на дейностите, посочените в чл.50, ал.1 от ППЗНЗ):
Сектор B „Добивна промишленост”  Сектор C „Преработваща промишленост”
	Сектор D „Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия и на газообразни горива”
	Сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”
	Сектор F „Строителство”
Услуги (секторите от G до N с изключение на дейностите, посочените в чл.50, ал.1 от ППЗНЗ)
Сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”
	Сектор H „Транспорт, складиране и пощи”
	Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”
	Сектор L „Операции с недвижими имоти”
	Сектор M „Професионални дейности и научни изследвания”
	Сектор N „Административни и спомагателни дейности”
Други дейности (секторите от О до S)
Раздел 95 от сектор S „Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи”
	ВАЖНО:
      1. В случай, че работодателят не е предоставил информация по някой от критериите, оценката за съответния критерий е 0 точки.
      2. При равен брой точки, предимство следва да се даде на работодателя, който е заявил да наеме повече лица от приоритетни целеви групи. Ако точките и след това са равни, КЗ класира кандидатите в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта, по следния критерий: „Осигурявано на заетост в икономически дейности с приоритетно местно значение в съответствие с областните стратегии за развитие".
      3. В случай, че няма достатъчно средства за финансиране на подадените заявки в съответната област, се изготвя резервен списък.   

