ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
Председател на Постоянната комисия по заетост

ПРОТОКОЛ № 3/16.03.2017 г.
от заседание на Постоянна областна комисия по заетост
към Областния съвет за развитие
На 16.03.2017 г. от 10.00 часа в Зала „Свети Георги“ на Областна администрация
Русе се проведе заседание на Постоянната областна комисия по заетост към Областния
съвет за развитие, на което присъстваха 20 члена от състава ѝ. Отсъстваха:
1. Представител на Община Бяла
2.Представител на Община Сливо поле
3. Представител на Дирекция „Инспекция по труда“ Русе
4. Представител на РУ „Социално подпомагане“ Русе
5. Представител на Регионално управление на образованието Русе
6. Представител на Русенска стопанска камара
7. Представител на Регионална занаятчийска камара Русе
8. Представител на Камара на строителите в България Русе
9. Представител на Конфедерация на работодателите индустриалци в България
Русе
10. Представител на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите –
филиал Русе
11. Представител на СРС на КТ „Подкрепа“ Бяла
12. Представител на Фондация „Русчукъ“
13. Представител на Съюз за стопанска инициатива
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Росен Миланов, заместник областен управител на област Русе поздрави
присъстващите и обясни, че предвид процедурата по разработване и одобряване на
програмата, предложението за дневен ред е следното:
1. Обсъждане и приемане на методика за оценка и подбор на проектни
предложения от работодатели – кандидати за включване в Регионална програма за
заетост и обучение в област Русе
Докладва: Областна администрация Русе
2. Определяне на работна група за изготвяне на Регионалната програма за заетост
през 2017 г. в област Русе
Докладва: Областна администрация Русе
3. Разни.
Докладват: Членовете на Комисията
Дневният ред на заседанието беше приет единодушно.
Г-н Миланов отбеляза, че различните национални и европейски програми, които
се реализират на територията на областта, макар и в краткосрочен план дават

положителни резултати в стимулиране пазара на труда в област Русе. Той добави, че през
последните години субсидираната заетост се утвърждава като ефективен инструмент на
активната политика на пазара на труда, с който от една страна се подкрепят дейности с
потенциал за развитие на регионите, а от друга – се осигурява заетост на безработни лица
от уязвимите групи, които са изправени пред риск от бедност и социално изключване.
По първа точка от дневния ред г-н Миланов даде думата на г-жа Вечие
Ибрямова, старши експерт в Областна администрация – Русе и секретар на Постоянната
комисия по заетост, за да представи стартиралата процедура по разработване и
утвърждаване на регионалните програми за заетост и обучение.
Г-жа Ибрямова обясни, че подходът на прилагане на програмите остава
непроменен, а именно една регионална програма за всяка административна област, на
основата на предложения от областната и общинските администрации. Тя наблегна на
условието, че е необходимо дейностите в програмата да са съобразени с приоритетите в
областната стратегия за развитие, регионалния и общинските планове за развитие и да
допринасят за изпълнение на националните приоритети, определени в стратегическите
документи и Националния план за действие по заетостта през 2017 г.
Г-жа Ибрямова съобщи, че съгласно методика, утвърдена със Заповед на
министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното равнище на
безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за деветте
месеца на предходната година, средствата за област Русе са в размер на 107 156 лв., което
е с 40 376 лв. по-малко от миналата година.
Като секретар на комисията представи проект на Методика, която включва
определени критерии за оценка на подадените проектни предложения, (Приложение 2).
Тя посочи, че основният мотив да се предложат тези критерии с такава тежест е малките
общини на територията на областта, където безработицата е по-висока и няма много
работодатели, да получат повече средства, респективно и повече работни места.
Под формата на таблица, г-жа Ибрямова представи разпределението на
средствата по Общини в съответствие с критериите, които Областна администрация
предлага и обясни, че ако предложената Методика се приеме от Комисията, следва
Общините да се съобразят с нея. (Приложение 3)
Г-н Миланов благодари на г-жа Ибрямова за информацията и предостави думата
за въпроси и уточнения. Тъй като нямаше такива подложи на гласуване следните две
РЕШЕНИЯ:
1. Комисията по заетост приема така предложената Методика за оценка и
подбор на проектни предложения за включване в Регионалната програма за заетост
на област Русе през 2017 г.
2. Общините от област Русе да разработят и изпратят своите проектни
предложения за включване в Регионалната програма за заетост на област Русе за
2017 г. в съответствие с приетите критерии за разпределение на средствата за
област Русе.
Срок: 27.03.2017 г.
Отговорник: Кметове на Общини в област Русе
Предложенията бяха приети единодушно.
По втора точка от дневния ред г-н Миланов отново даде думата на г-жа Вечие
Ибрямова. Тя обясни, че съгласно Правилника за прилагане на закона за насърчаване на
заетостта и указанията на МТСП за разработване на регионалната програма е
необходимо да се сформира работна група от експерти, които нямат материален или
частен интерес към проектните предложения и не са свързани лица с кандидатите за

участие по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси. В тази връзка поясни, че Областна администрация предлага в работната група
да бъдат включени по един представител на: Дирекция „Регионална служба по заетостта”
– Русе, Дирекциите „Бюро по труда” на територията на област Русе, КНСБ, КТ
„Подкрепа”, Сдруженията „Демо“ и „Развитие на социалния капитал“ и секретарят на
Комисията по заетост.
Г-н Миланов благодари на г-жа Ибрямова за информацията и предостави думата
за въпроси и уточнения.
По втора точка от дневния ред г-н Миланов подложи на гласуване следните
РЕШЕНИЯ:
1. Областният управител със заповед да сформира работна група за
изготвяне на регионалната програма в следния състав:
Председател: представител на Дирекция „Регионална служба по
заетостта” - Русе
Членове:
1. Секретар на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за
развитие
2. Представител на Дирекция „Бюро по труда” – Русе
3. Представител на Дирекция „Бюро по труда” – Бяла
4. Представител на Дирекция „Бюро по труда” – Ветово
5. Представител на Регионален съвет на КНСБ - Русе
6. Представител на Синдикален регионален съвет на КТ „Подкрепа” – Русе
7. Представител на Сдружение „ДЕМО“
8. Представител на Сдружение „Развитие на социалния капитал“
Срок: 21.03.2017 г.
Отговорник: Областна администрация - Русе
2. Работната група да изготви Регионална програма за заетост на област
Русе за 2017 г. в съответствие с изискванията на правилника за прилагане на Закона
за насърчаване на заетостта.
Срок: 03.04.2017 г.
Отговорник: Председател на работната група
3. Проектът на Регионална програма за заетост да се съгласува
неприсъствено (по електронна поща) с членовете на Постоянната комисия по
заетост към Областния съвет за развитие, които в срок до 2 работни дни следва да
изпратят бележки или съгласие с предложения проект на регионална програма. При
липса на получени предложения за корекции или допълнения, предложеният проект
ще се счита за одобрен от членовете на Комисията по заетост.
Срок: 05.04.2017 г.
Отговорник: Секретар на Комисията по
заетост
3. Съгласуваната Регионална програма за заетост на област Русе за 2017 г.
да се изпрати за утвърждаване от Министерството на труда и социалната
политика не по-късно от определения срок – 10.04.2017 г.
Срок: 10.04.2017 г.
Отговорник: Секретар на Комисията по
заетост

Решенията бяха приети единодушно.
По трета точка „Разни“ не постъпиха въпроси и предложения.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Миланов закри заседанието на
Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
РОСЕН МИЛАНОВ
Заместник областен управител на област Русе и
Заместник председател на Комисията

МЕТОДИКА
за оценка и подбор на проектни предложения
от работодатели – кандидати за включване
в Регионална програма за заетост и обучение в област Русе

1.

Проектните предложения се разработват от областната и общински администрации

съобразно параметрите, определени по т.2 и се внасят в Комисията по заетост за оценка и
класиране.
2.

Определените в Националния план за действие по заетостта за 2017 г. средства на

областта се разпределят по общини, въз основа на което се определя максималния брой
работни места за всяка община при еднакви за областта параметри въз основа на следните
критерии:
Критерии
1. Средно годишно равнище на
безработицата за 2016 г.
2. Регистрирани безработни - срeдно
годишно за 2016 г.
3. Заявени свободни работни места в
Дирекции „Бюро по труда” през 2016 г.
3.

Тежест
0.7
0.2
0.1

Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на свое заседание

извършва подбор на постъпилите проектни предложения.
4.

Членовете на комисията попълват декларация за безпристрастност.

5.

Подадените проектни предложения от областна и общински администрации е необходимо

да съответстват с приоритетите и целите, заложени в областни и общински стратегически
документи за развитие.
6.

Областният управител по предложение на Постоянната комисия

по заетостта към

Областния съвет за развитие сформира комисия/работна група от експерти за разработване на
регионалната програма за заетост за област Русе въз основа на одобрените проектни
предложения на областната и общински администрации.
7.

Работната група изготвя регионалната програма за област Русе и я предоставя за

съгласуване по електронна поща на членовете на Постоянната комисия по заетостта към
Областния съвет за развитие, които в срок до 2 работни дни следва да изпратят бележки или
съгласие с предложения проект на регионална програма. По решение на Постоянната комисия
по заетостта към Областния съвет за развитие съгласуваният проект на регионална програма
може да се счита за неприсъствено одобрен от членовете ѝ.
8.

Регионалната програма се изпраща за утвърждаване от Министерство на труда и

социалната политика не по-късно от определения с поканата срок (10 април 2017 г.)

Постоянна областна комисия по заетостта

Област/Община

Средногодишно
Регистрирани
равнище на
безработни лица
безработицата средногодишно
за 2016 г.
за 2016 г.
(с тежест 0.7)
(с тежест 0.2)

%

Общо за областта
Община Русе
Община Борово
Община Бяла
Община Ветово
Община Две
могили
Община Иваново
Община Сливо
поле
Община Ценово

ср.мес.брой

Разпреде Разпреде
ление на ление на
Заявени СРМ
Разпределени работни работни
в ДБТ през
е на средства места за места за
2016 (с
по критерии 8-часов 6-часов
тежест 0.1)
работен работен
ден
ден
бр.

лв

бр.

бр.

107 155

31

42

19
14
11
20

892
898
411
438

6
4
3
6

8
6
4
8

151,8

7 555

7 050

3,8
27,4
17,6
33,1

3 052
425
848
1 346

6 156
101
203
174

20,4

696

136

12 261

4

5

9,9

286

67

5 805

2

2

12,2
27,4

415
487

128
85

7 400
15 050

2
4

3
6
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