ОДОБРИЛ:
/П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на Област Русе
ПРОТОКОЛ № 1/30.05.2012 Г.
от заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, зала 1 на Областна
администрация – Русе, 30.05.2012 г., 10:00 ч.
Г-н Веско Маринов – заместник областен управител на Област Русе откри
заседанието. Присъстваха 8 от 12 членове на Областен съвет за тристранно
сътрудничество (съвет), поканени на заседанието. Отсъстваха:
- Представител на Русенска търговско-индустриална камара;
- Представител на Конфедерация на работодателите индустриалци в България;
- Представител на Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”;
- Представител на Съюз за стопанска инициатива.
Г-н Маринов поздрави присъстващите и подчерта, че това е първото заседание на
съвета за 2012 г. Той предложи, а съветът единодушно прие следния дневен ред:
1. Приемане на правилник за организацията и дейността на Областния съвет за
тристранно сътрудничество.
Докладва: Диляна Кирова – държавен експерт в отдел Регионално развитие на
Областна администрация – Русе.
2. Представяне на Национална програма за здравословни и безопасни условия на
труд за 2012 г.
Докладва: Ирена Николаева – директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Русе.
3. Отчет за дейността на съветите за тристранно сътрудничество към дирекциите
„Бюро по труда” в област Русе.
Докладва: Драгомир Николов – директор на Дирекция „Регионална служба по
заетостта”.
4. Отчет на изпълнението на решения по протокол от работна среща, проведена
на 28.11.2011 г.
Докладва: Татяна Йорданова – старши юрисконсулт в Областна администрация
– Русе.
5. Разни.
Докладват: членовете на Областния съвет за тристранно сътрудничество
По първа точка г-н Маринов даде думата на г-жа Диляна Кирова – държавен
експерт в отдел Регионално развитие в Областна администрация Русе. Тя презентира
проекта на Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно
сътрудничество, след което членовете бяха приканени да изразят мнение.
Г-н Ганчо Ганев – председател на Русенска стопанска камара изказа благодарност,
че в заповедта са включени всички работодателски организации, което е в интерес на
всички.
След изказването г-н Маринов предложи, а съветът единодушно прие следното
решение:
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Областният съвет за тристранно сътрудничество приема Правилника за
организацията и дейността си.
По втора точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на г-жа Ирена
Николаева – директор на Дирекция „Инспекция по труда” Русе, която представи
„Национална програма за здравословни и безопасни условия на труда за 2012 г.”
(НПЗБУТ).
Г-н Стефан Петков – Регионална занаятчийска камара, уточни че трудовите
злополуки през последните три години са намалели с 12 %, но това може да е в резултат
на спада в строителството в периода на криза. Той обясни също така, че периодичните
прегледи по НПЗБУТ съвпадат със задължителните профилактични прегледи при личните
лекари, като препоръча службите по трудова медицина да определят обхвата на
прегледите за конкретните работни места. Г-н Петков изказа и недоволството си от
постоянно променящото се законодателство, което работодателите трябва да следят и
спазват.
Г-н Николов препоръча на фирмите, в които има проблеми по осигуряването на
безопасни условия на труд да кандидатстват с проекти по програма „Безопасен труд”.
Г-н Ганев изрази мнение, че повечето проблеми произтичат от дисциплината на
самите хора и е необходимо да се засилят санкциите към самите нарушители, а не към
работодателите. Г-жа Николаева уточни, че работодателят е в правомощията си да
отстрани от работа или да наложи санкция на работника, които не спазва трудовата
дисциплина. Работодателят е длъжен да следи за спазването на правилата и при
констатиране на нарушение се санкционират нарушителя и работодателя.
Г-н Ганев зададе въпрос защо и двамата, след като нарушител е само работника, а
работодателят е създал съответните условия на труд. Г-жа Надка Бончева – КТ
„Подкрепа”, обясни че част от дейността по програма „Подкрепа за достоен живот” е
безплатното обучение и консултиране на работодателските организации по въпроси за
здравните и безопасни условия на труда.
Г-н Ганев подчерта, че селскостопанските производители работят по 16 часа, а по
норматив трябва да не надвишават 12 часа в денонощието. Той попита трябва ли да се
санкционират, след като това се случва заради спецификата на работата. Г-жа Николаева
се съгласи, че понякога се налагат нарушения, но е важно при възможност да се избягват
такива. Г-н Мирослав Чапанов – регионален представител на Асоциация на
индустриалния капитал в България, изрази подкрепа за програмите за финансиране и че
при сегашните условия е необходима толерантност от всички страни.
За да се решат поставените въпроси, г-н Маринов предложи, а съветът единодушно
прие следното решение:
Да се проведат работни срещи между представители на Дирекция
„Регионална служба по заетостта”, Дирекция „Инспекция по труда” и
работодателските организации, на които експертите да подпомогнат
работодателите при кандидидатстване по схема „Безопасен труд” на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”.
Отговорник: Дирекция „Регионална служба по заетост”
По трета точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на г-н Драгомир
Николов – директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” Русе, който
представи „Отчет за дейността на съветите за тристранно сътрудничество към дирекциите
„Бюро по труда” в област Русе”. Г-н Николов допълни, че се е провела младежка трудова
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борса, на която са взели участие повече от 350 младежа и 25 работодателя обявили 218
работни места. Още в същия ден има 40 наети, което е голям успех за трудовата борса. В
област Русе през последните три месеца безработицата бележи спад, а в другите области
се повишава.
Г-н Петков изрази мнение, че субсидираната заетост не решава проблема с
безработицата. Друг проблем, който изтъкна е намаленото финансиране по националните
програми през 2012 г. за сметка на европейските, като кандидатстването по националните
програми е много по-леснo, а по оперативните програми е усложнено. Това демотивира
много работодатели да кандидатстват по мерките. Попита дали е възможно опростяване
на процедурата за кандидатстване по европейските програми. В отговор г-н Николов
обясни, че изискванията са на Европейския съюз и не могат да бъдат променени, а
относно средствата от държавния бюджет в средата на годината ще се отпускат
допълнително.
По четвърта точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на г-жа Татяна
Йорданова – старши юрисконсулт в Областна администрация Русе, която представи
„Отчет на изпълнението на решения по протокол от работна среща, проведена на
28.11.2011 г.”
Г-н Ганев изрази недоволство, че се нарушава директива на Европейския съюз,
което се е превърнало в практика. Не може общите условия да доминират над нормативно
определените. Г-жа Йорданова уточни, че разглежданата директива е насочена към
физическите лица, а не към стопанските дружества. Г-н Чапанов подкрепи изказването на
г-н Ганев, че стопанските дружества не трябва да предплащат.
По пета точка Разни г-н Маринов даде думата на членовете на съвета. Не
постъпиха предложения за включване на допълнителни теми.
С това дневния ред беше изчерпан и г-н Маринов закри заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П/

ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник областен управител
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