ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Постоянната областна комисия по заетост,
проведено на 28 октомври 2013 г., 10.00 часа, Зала 1 на Областна администрация Русе
На 28.10.2013 г. (понеделник) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
се проведе заседание на Постоянна областна комисия по заетост, на което присъстваха 19 от
29члена.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-жа Милена Хинкова – Заместник областен управител на област Русе и
заместник председател на Областната комисия поздрави присъстващите и ги уведоми, че
заседанието се свиква във връзка с постъпило писмо, вх. № 37-00-5/04.10.2013г. от г-н Хасан
Адемов – Министър на труда и социалната политика, в което се съдържа информация за
Регионалните програми за заетост, като инструмент за намаляване на безработицата и
преодоляване на специфични местни проблеми, свързани с пазара на труда.
Г-жа Милена Хинкова отбеляза целите на Националния план за действие по
заетостта 2014г., а именно: осигуряване на устойчивост и ускорение на започналия ръст на
заетостта, както и продължаване изпълнението на мерките за постигане на целите в областта
на заетостта, които Република България си поставя в изпълнение на Актуализираната
стратегия по заетостта 2013-2020 г. и Националната програма за развитие „България 2020 г.”
Единодушно беше приет предложения
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и съгласуване на постъпилите предложения за Регионални програми за
заетост и обучение за 2014 г.
Докладват: Вносителите на проектните предложения
2. Разни.
Докладват: Членовете на комисията
Гласували: 19; За – 19; Против – 0; Въздържали се – 0.
Преди да премине към първа точка от дневния ред г-жа Милена Хинкова даде
думата на г-н Драгомир Николов – директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта”,
който запозна накратко Комисията с регламента за кандидатстване с проектни предложения
за Регионални програми за заетост и обучение, които да бъдат включени в Националния план
за действие по заетостта 2014 г.
По първа точка от дневния ред беше дадена думата на представителите на общините
в област Русе които са подали предложения за Регионални програми и на Центъра за
психично здраве – Русе.
Г-жа Милена Димова – представител на Община Русе подробно запозна
Комисията с предложението за Регионална програма на Община Русе като обърна внимание,
че се предвижда извършване на дейности, насочени към решаването на 2 основни проблема:
1. Липса на персонал за обслужване и ремонт на гробищните паркове в кметствата на
общината.
2. Липса на персонал за реновиране и поддържане на обществени сгради и терени на
територията на община Русе. Целевите групи по проекта са безработни лица над 50-годишна
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възраст и безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална
квалификация.
Г-н Баки Солак – директор на дирекция „Бюро по труда“ Русе взе отношение към
изказването на г-жа Димова, като посочи, че равнището на безработицата в Община Русе е
5,8 %следните целеви групи: безработни лица над 50-годишна възраст - 1837 лица и
безработни лица с ниска или без квалификация - 1432 лица. Той сподели, че има
предпоставки за подбор на подходящи лица за реализирането на Регионалната програма на
Община Русе.
Г-н Валентин Дочев – експерт в Община Иваново представи дейностите,
предвидени в проекта на Регионална програма, които целят решаване на проблеми в
следните области:
1. Необходимост от персонал за реновиране и ремонт на гробищни паркове. Той
отбеляза,че от години съществува този проблем в населените места на общината. Според
него са налице 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.
Във връзка с проекта на Община Иваново г-н Баки Солак отбеляза, че са налице
всички предпоставки за осигуряване на подбор на крайни бенефициенти за реализация на
програмата.
Г-н Асен Новаков – младши експерт в Община Борово представи предложението
на Община Борово. Обърна внимание, че целевите групи са същите като на Община
Иваново. Предвижда се да бъдат назначени 20 безработни лица.
Обектите за обслужване са: гробищните паркове в град Борово и другите шест села.
Г-жа Пенка Пометкова – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Бяла, даде
положителното си становище към предложението за Регионална програма на Община
Борово.
Г-жа Милка Димитрова – представител на Община Бяла посочи, че с
реализирането на Регионалната програма ще се цели решаването на проблеми в следните
области: подобряване на пътната инфраструктура, поддържане на паметници на културата,
гробищни паркове и прилежащите им части.
Г-жа Пенка Пометкова изрази мнението си към изнесеното и отбеляза, че са налице
всички предпоставки за успешното реализиране на програмата.
Г-н Николай Христов – кмет на Община Две Могили сподели, че броят на
безработните лица в общината е 784 души, като почти половината от тях са над 50 годишна
възраст. Целевите групи, които ще обхване програмата са две: безработни младежи до 29годишна възраст и безработни лица над 50-годишна възраст. Проектът ще обхване всички
населени места в общината. Целите включват повишаване заетостта и намаляване на
безработицата в общината. Основните дейности, които ще се извършват са свързани с
подобряване на пътната инфраструктура. Ще бъдат разкрити общо 40 работни места за
период от 12 месеца.
Г-жа Пометкова одобри и подкрепи идеята на Община Две Могили.
Г-жа Ваня Игнатова - Заместник кмет „Стопански и хуманитарни дейности” на
Община Ценово посочи двете целеви групи, към които е насочена програмата, а именно:
безработни над 50–годишна възраст и безработни с ниска професионална квалификация,
както и такива с ниско образование. Тя отбеляза също, че безработицата в Общината към
30.06.2013г. е 27,7 %, а общият брой регистрирани безработни е 493 души. Дейностите,
които ще бъдат извършвани включват поддръжка и почистване на пътната инфраструктура и
гробищните паркове и паметници на културата, поддържане на сгради, събиране на отпадъци
и др. Целта на проекта е намаляване на продължителната безработица на рисковите групи от
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обществото. Лицата ще бъдат наети за шест месеца. Програмата започва от 01.04.2014 г. до
30.09.2014 г., като не се предвижда обучение.
Г-жа Пенка Пометкова сподели, че адмирира намеренията на Община Ценово и даде
своето положително становище.
Г-жа Хинкова даде думата на д-р Теменужка Матева - Управител на „Център за
психично здраве-Русе” ЕООД. Д-р Матева сподели, че състоянието на пациентите на
Центъра се подобрява след включването им в такива програми. Проектът, който предлагат е
за 37 души, които са хора с тежки психични увреждания за длъжностите озеленители,
хигиенисти, общи работници, шивачи, строителни работници, бармани и 2-ма безработни
младежи до 29 години за рехабилитатори на психично болни лица.
Г-н Баки Солак взе отношение към казаното от д-р Матева и отбеляза, че броят на
безработните лица с намалена работоспособност на територията на община Русе е 391 лица
като значителна част от тях са с психични заболявания.
Г-жа Милена Хинкова даде думата на г-жа Кремена Калчева - представител на
Дирекция „Регионална служба по заетостта” Русе, която изясни, че всички проекти отговарят
на изискванията на Министерството на труда и социалната политика, за обхващане са
предвидени допустимите целеви групи и сподели, че най – голямо внимание ще се обръща на
младежите до 29 години.
Обобщавайки изказванията, г-жа Милена Хинкова – Заместник областен управител на
област Русе предложи да се гласуват 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, Борово, Бяла, Две Могили, Ценово и на Център за психично здраве – Русе за
включване в Националния план за действие по заетостта 2014 г.
2. Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие да изпрати
прикрепените предложения за регионални програми за обучение и заетост за включване в
Националния план за действие по заетостта 2014 г.
Срок: 31.10.2013 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
Решенията бяха приети единодушно.
Гласували: 19; За – 19; Против – 0; Въздържали се – 0.
По втора точка от дневния ред „Разни” г-жа Хинкова предостави възможност на
членовете на Комисията за изразяване на мнения и становища.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11,20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:
МИЛЕНА ХИНКОВА /П/
Заместник областен управител на Област Русе
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