ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖДИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Постоянната областна комисия по заетост,
проведено на 3 октомври 2012 г., 10.00 часа, Зала 1 на Областна администрация Русе
На 03.10.2012 г. (сряда) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Постоянна областна комисия по заетост, на което присъстваха 23 от 27
члена. Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Отсъстваха представители на:
1. Община Бяла
2. Община Ветово
3. СРС на КТ „Подкрепа” Бяла
4. Русенско-търговско индустриална камара
Г-н Андриан Райков – заместник областен управител на Област Русе откри
заседанието и предложи следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и съгласуване на постъпилите предложения за Регионални програми за
заетост и обучение за 2013 г.
Докладват: Вносителите на проектните предложения
2. Разни.
Докладват: Членовете на комисията
Г-н Райков поздрави присъстващите и 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. Регионалните програми за осигуряване на заетост дават положителни резултати в
стимулиране пазара на труда в област Русе макар и за 6 месеца.
Г-жа Милена Димова – ръководител „Програми” в Община Русе, представи
проекта на Регионална програма за заетост и обучение на Община Русе. Тя обърна
внимание, че се предвижда извършване на дейности, насочени към решаването на 3 основни
проблема:
1. Липса на помощен персонал за осигуряване на хигиената в детските градини в
кметствата на Община Русе.
2. Липса на персонал за обслужване и ремонт на гробищните паркове в кметствата на
общината.
3. Липса на персонал за реновиране и поддържане на обществени сгради и терени на
територията на община Русе.
Г-жа Петя Любомирова – директор на „Бюро по труда” Русе изказа положително
становище, тъй като се обхващат целеви групи: безработни лица над 50-годишна възраст
(1840 лица, регистрирани до 31.08.2012 г.) и безработни лица с ниска или без квалификация
(2063 лица, регистрирани до 31.08.2012 г.).
Г-н Валентин Дочев – секретар на МКБППМН в Община Иваново, представи
проекта на Регионална програма за заетост и обучение за 2013 г. на Община Иваново,
включващ мерки и дейности за решаване на проблеми, свързани с обновяването на
населените места.
Дейностите, предвидени в проекта на програмата предвиждат решаване на проблеми в
следните области:
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1. Необходимост от персонал за реновиране и ремонт на гробищни паркове. От
години съществува проблем с осигуряване на персонал за обслужване и ремонт на
гробищните паркове в населените места на общината. Налице е достатъчен процент
безработни лица, които са в състояние да извършват тази дейност.
2. Необходимост от персонал за периодично почистване на канавките и поддържане
на прилежащите територии- банкети на пътищата от общинската пътна мрежа.
Целевите групи, към които е насочена програмата са безработни над 50-годишна
възраст и безработни с ниска степен на образование или без квалификация.
Г-жа Петя Любомирова – директор на Дирекция „Бюро по труда” Русе изказа
положително становище като отбеляза, че са налице всички предпоставки за осигуряване на
подбор на крайни бенефициенти за реализация на програмата.
Г-жа Ваня Игнатова – зам.-кмет „Стопански и хуманитарни дейности” на Община
Ценово презентира проектното предложението на Община Ценово, в което са съсредоточени
следните дейности: поддръжка и почистване на гробищни паркове, паметници на културата
и обекти с туристическо значение, както и контрол и премахване на нерегламентирани
сметища. Тя допълни, че целевите групи, върху които се набляга в Програмата за 2013 г. са
хора с увреждания и безработни с ниска степен на образование или без квалификация.
Г-жа Милена Пачалиева – директор на Дирекция „Бюро по труда” Бяла изказа
положително становище като отбеляза, че са налице всички предпоставки за успешното
реализиране на програмата.
Г-н Георги Георгиев – кмет на Община Борово изрази своите благодарности за
съществуването на програми за осигуряване на временна заетост, които подпомагат
решението на проблема с безработицата. Добави, че дейностите, върху които се набляга в
проекта на Регионална програма са текуща поддръжка и почистване на гробищни паркове в
град Борово и поддържане на обществени терени. Той съобщи, че Община Борово е малка
по обхват, но с относително голям дял на безработица – регистрирани 540 безработни лица,
от които над 50-годишна възраст – 236 души, без образователна степен – 88 и
нискоквалифицирани – 17 на брой. Г-н Георгиев допълни, че Общината е кандидатствала по
други програми за заетост за осигуряване на 70 работни места, но са одобрени само 50,
които не са достатъчни. Той поиска преработване на проекта с оглед увеличаване на
работните места. Отбеляза също, че за момента държавата е най-големия работодател за
Община Борово.
Г-жа Милена Пачалиева – директор на „Бюро по труда” Бяла изрази своето съгласие
спрямо изявлението на г-н Георгиев.
Г-н Драгомир Николов – директор на „Регионална служба по заетостта” Русе
отправи предложение Община Иваново да преразгледа проектното си предложение като
включи и обект Ивановските скални църкви.
Г-н Стефан Петков – председател на УС на Русенска занаятчийска камара
отправи запитване колко ще бъде общия брой на безработните лица по Регионалните
програми за заетост и обучение през 2012 г. Г-жа Любомиров отговори, че за Община Русе
са 55, а за Община Иваново – 46 лица.
Г-жа Пачалиева изясни, че за Община Ценово се предвиждат 20 лица, а за Община
Борово – 17.
Г-жа Надка Бончева – представител на СРС на КТ „Подкрепа” Русе изрази
становище, че в Община Русе има малко обявени работни места за разлика от другите
общини, като се има предвид броя на жителите в града и отправи запитване дали не е
възможно увеличаване на заявените работни места за Община Русе. Г-н Драгомир Николов
отговори, че в Община Русе се работи по всички проекти, като са взети под внимание и
предстоящите програми през 2013 г. Г-жа Любомирова допълни, че Община Русе в
сравнение с малките общини има много повече възможности за реализация на безработните
и на първичния пазар, тъй като има голям брой действащи предприятия.
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Г-н Георги Стоев – Регионален председател на Камарата на строителите отправи
запитване дали средствата по Регионалните програми са само за фонд „Работна заплата”.
Г-н Дочев отговори, че има предвидени собствени средства по проекта.
Г-жа Кремена Калчева – представител на Дирекция „Регионална служба по
заетостта” Русе изясни, че общите параметри по всички програми за заетост са:
1. Покриват се разходите за заплати и осигуровки на наетите по програмата лица;
2. Ангажимент на работодателя е материално да обезпечи изпълнението на
дейностите по проектите.
Г-жа Калчева посъветва представителите на общините да преразгледат дейностите, с
които са кандидатствали за Регионални програми за заетост за 2013 г., за да се избегне
дублиране с други проекти и да се проверят изчисленията за финансираните проекти.
Г-н Николов отново обърна внимание на община Иваново за нейните културни
богатства - Ивановските скални църкви.
Г-н Райков попита представителите на общини дали ще преразгледа проектите си.
Само г-н Георгиев – кмет на Община Борово отговори положително.
Г-н Райков подложи на гласуване следните
РЕШЕНИЯ:
1. Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие подкрепя
предложените проекти за регионални програми за обучение и заетост на Общините Русе,
Иваново и Ценово за 2013 г.
2. Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие връща за
корекция предложения проект за регионална програма за заетост и обучение на Община
Борово за 2013 г.
Срок: 05.10.2012 г.
Отговорник: Община Борово
3. Коригираното предложение за Регионална програма за заетост и обучение на
Община Борово за 2013 г. да се изпрати на членовете на Постоянната областна комисия по
заетостта за неприсъствено съгласуване.
Срок: 05.10.2012 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
4. Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие да изпрати
одобрените предложения за регионални програми за обучение и заетост за включване в
Националния план за действие по заетостта за 2013 г.
Срок: 09.10.2012 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
Решенията бяха приети единодушно.
По втора точка от дневния ред „Разни” г-н Райков предостави възможност на
членовете на Комисията за изразяване на мнения и становища.
Г-н Иван Евстатиев – представител на РУ „Ангел Кънчев” сподели желанието на
Русенски университет „Ангел Кънчев” да окаже съдействие, ако е възможно с обучение на
нискоквалифицираните лица.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител на Област Русе
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