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

вх. № 37-00-12/21.12.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 3
от заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество
13.12.2016 г., зала 1 на Областна администрация Русе
Заседанието беше свикано съгласно приетата Индикативна работна програма
на Областния съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) за 2016 г. Присъстваха 13 от
25 поканени. Отсъстваха:
- Проф. Красимир Ениманев – председател на Русенска стопанска камара;
- Г-н Милен Добрев – изпълнителен директор на Русенска търговскоиндустриална камара;
- Г-жа Стела Дионисиева – експерт „Връзки с бизнеса“ в Русенска търговскоиндустриална камара;
- Г-жа Елка Ганчева – представител на Асоциация на индустриалния капитал
в България;
- Г-н Юлиан Гарелов – председател на Регионален съвет на Съюз за стопанска
инициатива;
- Г-жа Ирена Николаева – директор на Дирекция „Инспекция по труда“;
- Г-н Станимир Станчев – началник на отдел в Териториално поделение на
НОИ;
- Представител на Регионална занаятчийска камара;
- Представител на Община Бяла;
- Представител на Община Ветово;
- Представител на Община Иваново;
- Представител на Община Русе;
Представителите на Общините бяха поканени като гости на заседанието.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител и председател на
ОСТС откри заседанието, отчитайки наличието на кворум. Той уточни, че Заповедта за
състава ще бъде актуализирана и изпратена на всички членове, ведно с протокола от
заседанието.
Г-н Станчев предложи за гласуване проект на следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Колективното трудово договаряне в общините на региона – проблеми,
перспективи, възможности.
Докладват: РС на КНСБ и СРС на КТ „Подкрепа“ Русе
2. Социалният диалог в съвременните индустриални отношения. Бизнеса и
синдикатите – сътрудничество и партньорство за защита правата на работещите.
Докладват: РС на КНСБ и СРС на КТ „Подкрепа“ – Русе
3. Активно участие на работодателските организации, синдикатите и областна
администрация с общините в инициативи за съвместни партньорства при
кандидатстването и финансирането по национални и международни програми.
Докладват: Членовете на ОСТС в дискусионен формат
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4. Разни.
Докладват: Членовете на ОСТС
Предложението беше гласувано и прието единодушно.
По първа точка г-н Станчев даде думата на г-жа Боянка Димитрова –
председател на РС КНСБ Русе. Тя запозна присъстващите с визията на синдиката
относно колективното трудово договаряне (Приложение 1).
Г-жа Надка Бончева – регионален секретар на СРС за КТ „Подкрепа“ Русе
презентира колективните трудови договори, сключени с посредничеството на
представлявания от нея синдикат (Приложение 2). С примери и добри практики в
Община Русе и Община Сливо поле, думите ѝ бяха подкрепени от г-жа Галина
Михайлова и г-жа Гицка Харизанова – представители на СРС на КТ „Подкрепа“
Русе. Проведени са срещи между представители на Община и КТ „Подкрепа“ за
предварително обсъждане параметрите на колективния трудов договор в сектор
„Образование“, което показва високото ниво на социален диалог и спестява време и
усилия и на двете страни. Беше обърнато внимание на затруднения и слаби страни,
които в процеса на преговаряне са отстранени. Проведена е кръгла маса, на която са
поканени представители на всички ангажирани институции в сектор „Образование“. Гжа Бончева обърна внимание и на колективния трудов договор между Община Русе и
КТ „Подкрепа“ в сектори „Здравеопазване“ и „Социални дейности“, в който в годините
се наблюдава тенденция за договаряне на малко по-добри условия за работещите в
сравнение с националното ниво. Г-жа Бончева сподели за проблемите с договора между
синдиката и Община Ветово, като предстои спорът да бъде разглеждан в съда. Тя
подчерта, че е прецедент подписан договор да не бъде изпълнен от една от страните.
Въпреки многократните опити за договаряне, са налице нарушения на трудовоправните отношения между Община Ветово и служители, на които Кметът е
работодател. В края на презентацията бяха дадени и конкретни препоръки за
подобряване на колективното договаряне.
След двете презентации г-н Станчев даде думата за коментари и попита дали с
другите общини са водени преговори и сключвани колективни трудови договори. Г-жа
Димитрова уточни, че по места се сключват договори от различни синдикални членове,
специализирани в конкретната сфера.
По втора точка г-жа Бончева представи визията на КТ „Подкрепа“ за
социалния диалог в съвременните индустриални отношения (Приложение 3). Бяха
дадени примери за добър социален диалог с „ВиК“ ООД Русе, „Дунарит“ АД Русе,
„Топлофикация“ ЕАД Русе и др. Договарят се по-добри условия в сравнение с
разписаните в Наредбата за безопасни и здравословни условия на труд. Договорите се
подписват без забавяне благодарение на своевременното провеждане на преговорите.
Г-жа Бончева подчерта, че социалният диалог не се изразява само в подписания
договор. С „Дунарит“ има дългосрочно споразумение, отношенията синдикатработодател са отлични. На работниците се раздават бонуси за празници, осигурен е
годишен отдих. Обърнато беше внимание на опита на синдиката като обучителна и
консултираща организация. Г-жа Бончева благодари на ръководството на Областна
администрация Русе за ползотворното сътрудничество и напомни за сертификатите, с
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които е засвидетелствана тази благодарност. В края на презентацията г-жа Бончева
връчи сертификат – символ на добрия социален диалог на г-н Валентин Лалков –
представител на Община Сливо поле. Сертификат ще бъде връчен и на Община Русе.
Г-жа Димитрова представи социалния диалог от гледна точка на КНСБ Русе
(Приложение 4). Бяха дадени примери за ефективен диалог с Общините в област Русе и
Областна администрация Русе. Г-жа Димитрова каза още, че КНСБ има своя кампания
„Застани зад правата си“, като информация за нея може да се намери на интернет
страницата на синдиката.
По трета точка г-н Станчев даде думата отново на г-жа Димитрова като
вносител на предложението. Тя призова присъстващите да бъдат активни и да
осъществяват контакт със синдикатите при разписване, кандидатстване и изпълнение
на проекти по различни схеми за постигане на по-голяма ефективност.
След приключване на обсъжданията по дневния ред, г-н Станчев напомни, че
всеки от членовете на ОСТС може да дава предложения за теми, които да се разглеждат
на заседанията през 2017 г. Председателят даде информация за инициативата на
Областна администрация Русе за анализ дейността на Областните комисии и съвети
чрез попълване на анкета, изпратена до всички членове и партньори.
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Станчев закри заседанието.

СТАНИМИР СТАНЧЕВ /П/
Заместник областен управител и
Председател на Областния съвет
за тристранно сътрудничество
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