ПРОТОКОЛ № 3/05.06.2015 г.
от неприсъствено заседание
на Постоянната областна комисия по заетост
Във връзка с получено писмо от Дирекция „Регионална служба по заетостта“
относно изпълнение на ОП „Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) 2007-2013 г. и
предвид поставените в него кратки срокове, на основание чл.7, т.2 и чл.14, ал.1 от
Правилника за устройство и дейността на Постоянната областна комисия по заетост към
Областния съвет за развитие на област Русе (Комисия по заетост) беше свикано
неприсъствено заседание за съгласуване, информация и приемане на решения по следните
теми:
1. Усвояване на допълнителен финансов ресурс по проект „Подкрепа за заетост”
от ОПРЧР (2007 – 2013 г.) чрез разкриване от Областна администрация Русе на работни
места за предотвратяване на рискове от аварийни или бедствени ситуации, възникващи
вследствие увеличена валежна обстановка, природни стихии и др. и удовлетворяване на
заявени работни места в реалния сектор.
По темата бяха предложени следните проекти на решения:
1. Комисията по заетост одобрява и предлага Областният управител на
област Русе да заяви разкриването на 40 работни места за предотвратяване на
рискове от аварийни или бедствени ситуации на територията на областта.
2. С цел усвояване на финансовия ресурс и в съответствие с приоритетите за
икономически растеж и социална стабилност, заложени в Областната стратегия
за развитие на област Русе, Комисията по заетост предлага, след изчерпване на
напълно неусвоените заявки на работодатели от реалния сектор, да се поканят и
работодателите с договор за редуциран брой работни места за заетост.
2. Информация за отворена процедура за прием на заявки по проект „Младежка
заетост” от ОПРЧР 2014 – 2020 (Приложение 2. Презентация за възможностите, реда и
условията за включване и ползване на финансови средства при наемане на работа на
младежи до 29 години по схема „Младежка заетост” от ОПРЧР 2014 – 2020).
По темата беше предложен следния проект на решение:
1. Комисията по заетост приема за сведение информацията за схема
„Младежка заетост” от ОПРЧР 2014 – 2020, като членовете ѝ се задължават в
рамките на своите компетенции да съдействай за популяризиране и активизиране на
потенциалните участници в нея с цел осигуряване на трудова реализация на
младежите.
Изпратено е писмо (наш изх. №37-00-3/04.06.2015 г.) до членовете на Комисията с
гореописаните теми и проекторешенията към тях. В посочения срок (05.06.2015 г.) са
получени 15 положителни становища, изразяващи подкрепа и нито едно възражение.
Съгласно чл.14, ал.3 от Вътрешните правила за работата на Комисията по заетост,
непредставянето на писмено становище се приема за мълчаливо съгласие.
Във връзка с гореописаното, комисията по заетост приема без забележки
следните решения:
1. Комисията по заетост одобрява и предлага Областният управител на
област Русе да заяви разкриването на 40 работни места за предотвратяване на
рискове от аварийни или бедствени ситуации на територията на областта.
2. С цел усвояване на финансовия ресурс и в съответствие с приоритетите за
икономически растеж и социална стабилност, заложени в Областната стратегия
за развитие на област Русе, Комисията по заетост предлага, след изчерпване на
напълно неусвоените заявки на работодатели от реалния сектор, да се поканят и
работодателите с договор за редуциран брой работни места за заетост.

3. Комисията по заетост приема за сведение информацията за схема
„Младежка заетост” от ОПРЧР 2014 – 2020, като членовете ѝ се задължават в
рамките на своите компетенции да съдействай за популяризиране и активизиране на
потенциалните участници в нея с цел осигуряване на трудова реализация на
младежите.
Приложение: Информация за схема „Младежка заетост” от ОПРЧР 2014 – 2020.
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