ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на област Русе

ПРОТОКОЛ № 2/22.04.2016 г.
от заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество,
Зала 1 на Областна администрация – Русе, 22.04.2016 г., 10:00 ч.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе и
председател на Областния съвет по условия на труд поздрави присъстващите и откри
заседанието. Присъстваха 9 от 12 членове на Областния съвет за тристранно
сътрудничество (Съвета), както и представители на Дирекция „Регионална служба по
заетостта“ Русе, Дирекция „Бюро по труда“ – Русе, Дирекция „Бюро по труда“ – Ветово,
Териториално поделение на НОИ – Русе и Областна администрация – Русе. (Присъствен
списък)
Отсъстваха:
1. Пламен Атанасов - Председател на ОКС на СБУ за област Русе;
2. Наталия Къснеделчева - Регионален представител на КРИБ – Русе;
3. Елка Ганчева – представител на Асоциация на индустриалния капитал в
България.
Председателят на Областния съвет предложи, а Съветът единодушно прие следния
дневен ред:
1. Отчет за дейността на съветите за тристранно сътрудничество към дирекциите
„Бюро по труда” в област Русе.
Докладват: г-жа Таня Райкова – началник отдел АППТ в Дирекция „Бюро по
труда“ Русе;
г-н Баки Солак – директор на Дирекция „Бюро по труда“ Ветово;
2. Състояние на пазара на труда
– ниво на безработица и тенденции.
Възможности за намаляване на безработицата чрез програми и мерки. Активни процедури
от оперативните програми и възможности за кандидатстване и финансиране на общини,
фирми и НПО;
Докладва: г-жа Татяна Пашинова – началник отдел „Услуги по
заетостта” в Регионална служба по заетостта – Русе
3. Дейността на синдикалните организации в област Русе –предпоставка за
развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава.
Докладват: СРС на КТ „Подкрепа“ и РС на КНСБ
4. Разни
Докладват: Членовете на Съвета
По първа точка г-жа Таня Райкова - началник отдел „Активни политики на
пазара на труда“ и г-н Баки Солак – Директор на Дирекция „Бюро по труда“ –
Ветово представиха обобщена информация за дейността на Съветите за тристранно
сътрудничество към Бюрата по труда през 2015 г., която е свързана с основните
приоритети в националната политика по заетостта през 2015 г., състоянието на местния
трудов пазар, както и мерки за стабилизирането му в условията на икономическа криза.
Така също през 2015 г. те са изпълнявали своята роля на активен участник и контролиращ
орган по прилагане на активната политика на пазара на труда.
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По втора точка г-н Станчев даде думата на г-жа Татяна Пашинова – началник
отдел „Услуги по заетостта“ в Дирекция „Регионална служба по заетостта“, която
представи състоянието на пазара на труда през първото тримесечие на 2016 г. Тя посочи,
че регистрираната безработица в трите Дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) в област Русе –
Русе, Ветово и Бяла през периода обхваща 8 671 средномесечен брой. Спрямо първите три
месеца на 2015 г. (9 299) намалява с 628 лица (6,8%).
Така също тя информира присъстващите, че в трите ДБТ в областта са обявени
общо 2 417 работни места, от които 1 489 несубсидирани, с ръст 5,5% на годишна база
като най-голям брой от тях са заявени от: преработващата промишленост; селското и
горско стопанство; търговията; строителството.
В края на своята презентация г-жа Пашинова направи следните изводи:
- Запазване на установеното по-ниско ниво на равнището на регистрираната
безработица и на младежката безработица в област Русе спрямо средното за страната;
- Запазване на трайно установените и задълбочаващи се различия между
отделните общини в област Русе /Русе и останалите /;
- Доминиращ дял в структурата на безработните на тези без квалификация; с
нисък образователен ценз; в зряла възраст и с престой над една година в ДБТ неблагоприятна и трайно установена тенденция за малките общини;
- Значимост на сезонната заетост и обхвата на субсидираната заетост за пазара на
труда;
- Трайна тенденция работодателите да търсят чрез ДБТ предимно
нискоквалилифицирана работна сила;
- Ограничен обхват на генерираните работни места от работодатели на първичния
трудов пазар в малките общини;
- Недостиг на работна сила с търсени квалификации и компетенции, водещо до
закриване на работни места;
- Намаляващ дял на новоразкритите работни места /11,7% сред общо заявените/,
поради продължаващи колебания и несигурност в икономическата конюнктура, липса на
инвестиции, финансови проблеми сред бизнес-структурите и др.;
- Непривлекателни условия и ниско заплащане на труда в някои фирми,
предпоставка за нежелание за работа от регистрираните безработни лица;
- Ниска мотивация за труд и включване в професионално обучение, особено сред
младите хора с нисък образователен ценз и без квалификация; Нарастващият дял на
NEET’s групата младежи, които нито се обучават, нито са заети.
По трета точка от дневния ред беше представена дейността на синдикалните
организации в област Русе.
Г-жа Боянка Димитрова – Председател на РС на КНСБ – Русе представи кратка
презентация (Приложение 2) тя подчерта, че добрия диалог и партньорството, което има
РС на КНСБ с областна и общинска администрация Русе се изразява в готовност за
сътрудничество и коректни взаимоотношения в подкрепа на поставените проблеми, както
и за доразвиване на съвместните идеи и превръщането им в успешни проекти.
Г-н Кирил Черкезов – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – Русе и г-жа
Надка Бончева – Секретар на СРС на КТ на „Подкрепа“ – Русе отбелязаха, че
развитието на сътрудничеството с местната власт означава прилагане на ценностите на
европейския социален модел и европейските стандарти в по-нататъшното развитие на
демократичните процеси. Тя подчертаха, че основно място в дейността на СРС на КТ
„Подкрепа” Русе на областно ниво заема работата за развитие на ефективен социален
диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски равнища.
В хода на дискусията се изрази мнение, че е необходима нова култура на социалния
диалог, изградена на взаимно доверие и ангажименти на социалните партньори. Членовете
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на Съвета се обединиха около тезата, че социалните партньори е необходимо да
информират своите членове освен за правата им, а и за задълженията.
По трета точка от дневния ред от КТ „Подкрепа“ – Русе е получено следното
предложение за решение:
Областния управител на област Русе да съдейства за сключване на
колективни трудови договори и за тяхното изпълнение с цел подобряване
ефективността на социалния диалог.
В отговор г-н Станчев изказа мнение, че Областния управител оказва подкрепа на
всяко отправено към него искане за такава и че не е необходимо да се взема такова
изрично решение.
За доброто си партньорство и ангажираност към проблемите на социалните
партньори Областния управител на област Русе – г-н Стефко Бурджиев и г-н Станимир
Станчев получиха сертификати от г-н Кирил Черкезов – Председател на СРС на КТ
„Подкрепа“.
По четвърта точка Разни преди да даде думата на членовете на съвета г-н
Станчев обърна внимание на присъстващите, че наближава 28 април – Световния ден за
безопасност и култура на труда и отправи запитване към присъстващите дали се планират
някакви инициативи.
Така също г-н Станчев с разочарование сподели, че интереса на фирмите към
конкурса „Годишни награди за по безопасност и здраве при работа“ е слаб, поради което
той отново призова всички да информират фирмите и да ги поощрят да участват в
конкурса.
Не постъпиха предложения за включване на допълнителни теми.
С това дневния ред беше изчерпан и г-н Станчев закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П/

СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител
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