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

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Постоянната комисия по заетост,
проведено на 15 април 2014 г., 10.00 часа, Зала „Свети Георги” на Областна
администрация Русе
На 15.04.2014 г. (вторник) от 10.00 часа в Зала „Свети Георги” на Областна
администрация Русе се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост, на което
присъстваха 22 от 29 члена.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-жа Милена Хинкова – Заместник областен управител на област Русе и
заместник председател на Комисия поздрави присъстващите и ги запозна с дневния ред
на заседанието, който беше приет единодушно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за състоянието на безработицата и заетостта в област Русе за
първото тримесечие на 2014 г.
Докладва: Г-жа Кремена Калчева – Началник отдел „Услуги по
заетостта” към ДРСЗ Русе
2. Действия и инициативи за популяризиране и изпълнение на Националния
план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. (НПИЕГМ)
Докладват: Г-жа Кремена Калчева – Началник отдел „Услуги по
заетостта” към ДРСЗ Русе
Кметовете на Общини;
Г-н Цветослав Димитров – Началник отдел „Инспектиране и
организационно-методическа дейност” към „Регионален инспекторат по
образование” Русе
3. Разни
Докладват: Членовете на комисията
По първа точка от дневния ред г-жа Хинкова даде думата на г-жа Кремена
Калчева – началник отдел „Услуги по заетостта” към ДРСЗ Русе.
Г-жа Калчева
представи информация за състоянието и тенденциите на
регистрираната безработица и заетостта в област Русе през първото тримесечие на 2014
г. /Приложение 1/
Регистрираната безработица за първото тримесечие на годината в двете Дирекции
„Бюро по труда” в област Русе – Русе и Бяла обхваща 11 222 средномесечен брой лица,
т.е. налице е незначително увеличение на безработните лица за същия период през 2013
г.
Г-жа Калчева обърна внимание, че е налице слаб спад на младежката безработица
– с 389 са намалели регистрираните младежи на територията на област Русе. За сметка на
това ръст бележат регистрираните безработни на възраст над 50 години – с около 6% в
сравнение с миналата година.
Ръст бележат и регистрираните трайно безработни - с 6,5 % в сравнение с
предходната година.
Продължава тенденцията в по-малките общини да има повече трайно безработни.
Г-жа Хинкова благодари на г-жа Калчева за изчерпателната презентация и даде
думата за мнения, становища и предложения.

Г-жа Галина Ханджиева - директор на Териториално статистическо бюро Русе
зададе няколко въпроса:
1. Обвързана ли е структурата на регистрираните безработни с равнището на
безработицата?
2. Какъв образователен и възрастов профил имат регистрираните безработни с
работническа квалификация?
3. Правен ли е анализ по отношение текучеството в определени фирми /основно в
текстилния и шивашкия бранш/? Има два момента – от една страна дадена фирма да
търси постоянно работници, а от друга страна от същата фирма постоянно се
регистрират безработни лица.
Г-жа Калчева отговори на въпросите на г-жа Ханджиева, че има по-детайлни
дани и може да се правят разрези на тези анализи, които да бъдат дискутирани с всеки,
който проявява интерес по темата.
Г-н Ганчо Ганев – Председател на Русенската стопанска камара изрази своето
несъгласие с работата по намаляване на безработицата. Според Камарата, субсидираната
заетост не води до икономическа успеваемост.
Основен инструмент в борбата с безработицата е създаването на благоприятни
условия за развитие на бизнеса, да се премахнат рестрикциите и да се облекчат
регулаторните режими.
Според г-н Ганев произвеждаме висшисти – безработни (63 % от маладежите
завършват икономически и социални специалности), да се регулират тези специалности
за сметка на техническите.
Г-н Ганев говори и за хората в неравностойно положение, като защити позициите
на бизнеса и отбеляза, че основен ангажимент към тези хора има държавата.
Г-жа Калчева отговори на г-н Ганев, че бизнеса трябва да предлага работни места,
за да се намали необходимостта от субсидирана заетост. Според нея най-голяма
успеваемост има субсидираната заетост точно сред младите хора, които са в полза и на
бизнеса.
След изчерпване на първа точка от дневния ред г-жа Милена Хинкова предложи
следните
РЕШЕНИЯ:
1. Постоянната комисия по заетост приема за сведение информацията за
състоянието и тенденциите на регистрираната безработица и заетостта в област Русе през
първото тримесечие на 2014 г.
2. При стартиране на нови програми и проекти за заетост на пазара на труда,
членовете на Комисията да бъдат информирани своевременно.
Срок: До 3 дни от стартиране на процедурите
Отговорник: Областна администрация Русе, ДРСЗ Русе
Решенията бяха приети единодушно.
По втора точка от дневния ред г-жа Хинкова отново даде думата на г-жа Калчева
да представи на членовете на Комисията „Националния план за изпълнение на
европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.”, който беше тема и на
информационната среща на 11.04.2014 г. с Министъра на труда и социалната политика
Хасан Адемов. /Приложение 2/
В презентацията на г-жа Калчева бяха застъпени областите за работа, преоритетите
за 2014 г., ключовите институции, планираните реформи и инициативи, финансирането,
както и действията и инициативите на ДРСЗ и ДБТ за изпълнение на НПИЕГМ.
След презентацията на г-жа Калчева, г-жа Хинкова даде думата на г-жа Ваня
Игнатова – Заместник кмет на община Ценово и на г-н Цветослав Димитров – Началник
отдел „Инспектиране и организационно – методическа дейност” към „Регионален
инспекторат по образование” Русе.

Те представиха действията и инициативите за популяризиране и реализация на
Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014 -2020 г.,
съответно за община Ценово и за РИО на МОН Русе. /Приложение 3 и 4/
По темата взеха отношение г-жа Ханджиева – Териториално статистическо бюро,
проф. Даскалов – РУ „Ангел Кънчев”, г-н Недев – специалист ЕВПВЗ към община
Ветово.
Г-жа Ханджиева изрази своето опасение, че има лица, които по документ са
неработещи, нетърсещи, незаети, но всъщност заети (работещи в скритата икономика).
Тези хора биха могли да реагират негативно срещу търсенето на заетост.
Как ще бъдат върнати в образованието хората, които трайно са напуснали
образователната система? Трябва да се прави разлика между образование и обучение. За
да бъдат обучени тези лица първо трябва да бъдат образовани. Също така трябва да се
следи какво се случва с тези младежи след периода на обучение.
Проф. Даскалов от РУ „Ангел Кънчев” предложи съдействието на Русенски
университет служителите, които ще работят с безработните младежи да бъдат обучени за
по – специфичните условия на труд.
Г-н Недев – община Ветово направи статистика, че на територията на общината
има 1310 младежи от 15 до 24 години, като 124 са регистрирани като безработни, 15 са
заети и около 500 души са безработни.
Той отправи предложение да се намери начин тези младежи да бъдат подканвани,
да се изпратят обучени трудови посредници.
Г-жа Калчева отговори на въпросите, като заключи, че трябва да се предприемат
мерки и инициативи както от бизнеса, така и от самите общини и всички институции,
които имат отношение към младежката заетост.
След приключване на дискусията по т.2 от дневния ред, г-жа Хинкова предложи да
се приемат следните:
РЕШЕНИЯ:
1. Членовете на Постоянната комисия по заетост да съдействат за
идентифициране на Неправителствени организации на и за млади хора и други
заинтересовани страни, ангажирани с младежката заетост.
Срок: 30.06.2014 г.
Отговорник: Членовете на Комисията
2. Областна администрация Русе да окаже съдействие на Дирекция “Регионална
служба по заетостта” Русе за провеждане на информационни събития относно трудова
заетост, включително младежки трудови борси.
Срок: 30.09.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
Решенията бяха приети с единодушие.
По т.3 „Разни”, г-жа Ханджиева отправи искане за съдействие от страна на
общините, да бъдат представени от тях ксерокопия на документи за съобщения за смърт
(305 такива документа не са получени).
Поради изчерпване на дневния ред г-жа Хинкова закри заседанието на
Постоянната комисия по заетост.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/
МИЛЕНА ХИНКОВА
Заместник областен управител на област Русе

