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

ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Постоянната областна комисия по заетост,
проведено на 08.05.2013 г., 10:00 ч. в Зала Свети Георги, пл. Свобода 6, Областна
администрация - Русе

На 08.05.2013 г. (сряда) от 10.00 часа в Зала „Свети Георги” на Областна
администрация Русе се проведе заседание на Областната комисия по заетост, на което
присъстваха 21 от общо 27 члена. Налице беше необходимия кворум за провеждане на
редовно заседание.
Д-р Андриан Райков – Заместник областен управител на област Русе откри
заседанието и предложи следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Оценка на проектните предложения по Национална програма „От социални
помощи към осигуряване на заетост” (НПОСПОЗ)
Докладва: Драгомир Николов – Директор на дирекция „Регионална служба по
заетостта” – Русе
2. Разни
Докладват: Членовете на комисията
Преди да даде думата на г-н Драгомир Николов – директор на Регионална
служба по заетостта, д-р Райков напомни на членовете на Комисията, че на този етап
проектите се оценяват за съответствие с регионалните приоритети т.е. Проектите да са
съвместими с посочените в Актуализирания документ за изпълнение на областната
стратегия за развитие на област Русе 2010 – 2013 г. приоритети и допринасят за
постигане на заложените в него визия и цели.
Г-н Драгомир Николов – директор на Дирекция „Регионална служба по
заетостта” отбеляза, че ефектът от различните национални и европейски програми,
които се реализират на територията на областта е виден от очертаващата се тенденция
към намаляване броя регистрирани безработни в Русенски регион. Той информира
членовете на Комисията, че именно по програмите за временна заетост в област Русе е
осигурена работа на над 3 800 безработни лица, 2 831, от които след успешно участие в
обучение, изисквано за работно място. Програмите за осигуряване на заетост дават
положителни резултати в стимулиране пазара на труда в област Русе макар и за няколко
месеца. Г-н Николов представи накратко и НПОСПОЗ - 2013 г., след което даде думата
на г-жа Кремена Калчева да запознае присъстващите членове с подадените проектни
предложения.
Г-жа Кремена Калчева – представител на Дирекция „Регионална служба по
заетостта” Русе запозна конкретно с трите проекта на работодатели от област Русе за
разкриване на общо 31 работни места за период от 6 месеца в общините Русе, Борово и
Ветово, които не са участвали в първия етап на Програмата. Целева група на

Програмата отново са безработни лица, получаващи месечни социални помощи или
продължително безработни.
В Община Русе се предвижда по проекта да бъдат наети 15 лица за обновяване на
междублокови и дворни пространства, както и детски площадки. По проекта на Община
Борово са заложени дейности с траен характер за почистване и озеленяване на дворни
пространства и детски градини, които да се изпълняват от 5 лица. В Община Ветово ще
бъдат наети 11 лица, които ще се включат в събарянето на стари обществени сгради,
почистване и озеленяване на гробищни паркове. Г-жа Калчева уточни, че проектите се
реализират в цялата област, а не само в общинските центрове и при одобрение от страна
на Комисията по заетост, те ще бъдат изпратени за окончателно одобрение в Агенцията
по заетостта /АЗ/, като резултатите ще станат известни до 15 май т.г
Г-жа Калчева заяви, че за първия етап от Процедурата за 2013 г. са подадени
общо 8 проекта за 63 работни места. Тя обясни още, че част от общините, не са се
включили на предходния етап като работодатели, за да дадат възможност на детски и
учебни заведения да участват в програмата. През настоящия втори етап са
кандидатствали само общински администрации, като така се разкриват работни места в
по-голямата част от населените места в съответната община. Планираните дейности са с
траен резултат (58% от работните места), а останалите са за поддръжка на обществени
сгради и обекти. С настоящите проекти не се предвижда да бъдат извършвани дейности
по хигиенизиране и почистване. Успоредно с това в края на м. април е било извършено
и разширяване на действащите проекти на 3 общини, с което допълнително се
увеличава обхвата на работните места по Програмата с още 25 работни места. (Бяла и
Две могили с по 10 работни места и Ценово – 5).
В заключение г-жа Калчева обобщи, че по двата етапа от Процедура 2013 г. по
НПОСПОЗ са подадени 11 проекта за разкриване на 119 работни места.
Г-жа Мариела Личева – директор на Дирекция „Здравни и социални дейности ”в
Община Русе – изрази становище, че тези проекти помагат за поддържане на добрия
вид на града и ползата от тях е двустранна, както за общините, така и за работещите.
Г-н Райков изрази становище, че предложените проекти съответстват на Мярка 4
„Ефективно прилагане на политики за повишаване на заетостта” и Мярка 6 „Ефективно
сътрудничество със структурите на гражданското общество и бизнеса с оглед
повишаване ефективността на провежданите публични политики и обвързването им с
обществените потребности” на Приоритет 1 „Създаване на предпоставки за
развитие на човешките ресурси в региона посредством по-ефективни инвестиции
в социалния капитал” от Актуализирания документ за изпълнение на областната
стратегия за развитие на област Русе 2010 – 2013 г. и подложи на гласуване следните
РЕШЕНИЯ:
1. Комисията по заетостта подкрепя предложението финансовият ресурс по
НП “ОСПОЗ”, определен за субсидиране на допълнителни работни места с
общополезен характер и за подобряване условията на труд да се преразпределя за
разширяване на действащи договори и одобряване на нови проекти, както и между
общините в рамките на областта. Целта е да се осигури рационално и ефективно
финансиране на работни места в различни населени места и в дейности със социална
значимост, съобразно приоритетите, заложени в Областния план за развитие.

2. Комисията по заетост оценява позитивно, класира и изпраща за
окончателно одобрение в Агенцията по заетостта следните нови проекти в
общополезни дейности:

Регистрационен номер
Пореден
номер

Община

Област

ДБТ

ДРСЗ

Кандидат-работодател

701 18 703 О305

713 18 739 О306
713 18 405 О305

Средства от
Програмата
по планови
стойности
***
лв.

ОБЛАСТ Русе
ДБТ Бяла
ОБЩИНА Борово
Работодател Община Борово
ДБТ Русе
ОБЩИНА Русе
Работодател Община Русе
ОБЩИНА Ветово
Работодател Община Ветово

55 986
9 030
9 030
9 030
46 956
27 090
27 090
19 866
19 866

Работни
места по
Програмата

Точки соц.
приоритетност

брой

31
5
5
5
26
15
15
11
11

15

13,3
15,9

Решенията бяха приети единодушно.
По втора точка от дневния ред „Разни” д-р Андриан Райков предостави
възможност на членовете на Комисията за изразяване на мнения и становища.
Г-жа Пенка Попова – ВрИД началник на отдел „Административен контрол и
регионално развитие” в Областна администрация – Русе благодари на г-н Николов и
г-жа Калчева и предложи на следващото заседание да се представи информация за
напредъка по програмите и проектите за временна заетост на територията на област
Русе.
Поради изчерпване на дневния ред д-р Андриан Райков закри заседанието в
10:45.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
Д-Р АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител на област Русе

