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ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител
на Област Русе

ПРОТОКОЛ № 1/02.10.2013 г.
от заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество,
Зала 1 на Областна администрация – Русе, 02.10.2013 г., 14:00 ч.
Г-жа Милена Хинкова – заместник областен управител на област Русе поздрави
присъстващите и откри заседанието. Присъстваха 8 от 12 членове на Областен съвет за
тристранно сътрудничество (Съвет). Отсъстваха:
- Г-н Милен Добрев – Изпълнителен директор на Русенска търговскоиндустриална камара;
- Г-жа Стела Дионисиева – Служител в Русенска търговско-индустриална камара;
- Г-жа Наталия Къснеделчева – Регионален представител на Конфедерация на
работодателите индустриалци в България (КРИБ);
- Г-жа Елка Ганчева – Експерт „Външна търговия” и ЗБУТ при „Фазан” АД.
Г-жа Хинкова запозна присъстващите членове на Областния съвет за тристранно
сътрудничество (ОСТ) с актуализираната Заповед за състава ѝ.
Г-н Ганчо Ганев – Председател на Русенска стопанска камара, отправи
запитване защо Русенската занаятчийска камара не е включена в състава на Съвета.
Г-жа Вечие Ибрямова – секретар на ОСТ отговори, че според изискванията на
Кодекса на труда членове на Съвета са национално представените организации на
работниците и работодателите, а именно КНСБ, КТ „Подкрепа”, Българска стопанска
камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в
България и КРИБ.
Г-жа Хинкова изрази мнение, че няма пречка на заседанията на Съвета да се канят
и представители на Русенската занаятчийска камара като консултанти, но без право на
глас.
Г-н Ганев обърна внимание, че Занаятчийската камара представлява значителна
част от работодателите в област Русе.
Председателят на Областния съвет предложи, а Съветът единодушно прие следния
дневен ред:
1. Информация за състоянието, тенденциите на регистрираната безработица,
търсенето на труд и постъпилите на работа чрез посредничеството на Дирекции „Бюро по
труда” в област Русе за периода януари – август 2013 г.
Докладва: Драгомир Николов – Директор на Дирекция „Регионална служба
по заетостта“
2. Разни.
Докладват: членовете на комисията
По първа точка г-жа Хинкова даде думата на г-н Драгомир Николов – директор
на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе.
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Г-н Николов изтъкна, че през 2013 година Дирекция „Регионална служба по
заетостта” Русе (ДРСЗ) и Дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) осъществяват дейността си
съобразно визията, мисията и приоритетите на политиката на пазара на труда, утвърдени с
Националния план за действие по заетостта през 2013 г. и Плана за действие на Агенцията
по заетостта /АЗ/ през 2013 г.
Той отбеляза, че приоритетно дейностите и инициативите на екипите на ДРСЗ Русе и
бюрата по труда от региона през периода януари – август на 2013 година са насочени към:
√ предоставяне на ефективни посреднически услуги на първичния пазар на
труда за изпълнението на основната функция на АЗ на обществен посредник на местните
трудови пазари;
√ своевременно информиране и консултиране на работодатели, социални
партньори и безработни лица относно изисквания за кандидатстване по програми,
насърчителни мерки от ЗНЗ и проекти за заетост и обучение;
√ предприемане на действия за усвояване на разкритите субсидирани
работни места чрез бърз подбор на подходящи кандидати и насочване към
работодатели;
√ продължаващи активни действия, насочени към ограничаване на младежката
безработица и неактивност чрез подпомагане трудовата реализация на безработни
младежи до 29 г., в контекста на Националната инициатива “Работа за младите хора
в България” 2012-2013 г.
Г-н Николов даде думата на г-жа Кремена Калчева – Началник сектор
„Програми, мерки, квалификация и контрол” да представи състоянието на
регистрираната безработица в област Русе за периода януари –август 2013 г.
Г-жа Калчева представи подробна информация за състоянието, тенденциите на
регистрираната безработица, търсенето на труд и постъпилите на работа чрез
посредничеството на Дирекции „Бюро по труда” в област Русе за периода януари – август
2013 г. (Приложение 1).
Г-жа Хинкова даде думата за въпроси и становища по изнесения доклад.
Г-н Ганев отбеляза, че ситуацията е доста тревожна особено за една група от
обществото, каквато са младежите до 29-годишна възраст. Той се аргументира с факта, че
безработно лице на 50 години няма да емигрира, но 29-30 годишните напускат страната.
Според г-н Ганев решението на държавата всички налози да се плащат по банков път
е незаконосъобразно. Той е на мнение, че Областния съвет може да направи предложение
до Министерството на труда и социалната политика да се потърси възможност във всички
административни структури да бъдат назначени младежи до 29 години, които да бъдат
ангажирани изцяло със събирането на тези налози. Г-н Ганев е на мнение, че по този
начин ще се облекчат гражданите като няма да се плащат комисионни на банките, а от
друга страна ще се намали и младежката безработица.
Г-жа Хинкова подложи на гласуване следното решение, което се прие единодушно:
Областния съвет за тристранно сътрудничество приема за сведение изнесената
от Дирекция „Регионална служба по заетостта” информация за състоянието и
тенденциите на регистрираната безработица, търсенето на труд и постъпилите на
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работа чрез посредничеството на Дирекции „Бюро по труда” в област Русе през
периода януари – август 2013 г.
Председателят на Областния съвет за тристранно сътрудничество предложи да се
проучат двете предложения на г-н Ганев и да се обсъдят и гласуват на следващото
заседание на Съвета.
Г-н Ганчо Ганев изказа съмнение, че Синдиката на българските учители (СБУ) е
национално призната организация.
Г-н Пламен Атанасов – председател на СБУ отговори, че най-големата
обществена организация в България е КНСБ, а най-голямата федерация в КНСБ е СБУ.
По втора точка Разни г-жа Хинкова даде думата на членовете на съвета. Не
постъпиха предложения за включване на допълнителни теми.
С това дневния ред беше изчерпан и г-жа Хинкова закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/

МИЛЕНА ХИНКОВА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
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