Протокол № 5/23.04.2018г.
от
заседание на Комисията по заетост на област Силистра

Проведено при следния дневен ред:
1. Представяне от вносителите на предложенията, постъпили в Областна
администрация за включване в Регионалната програма за заетост за 2018г.;
2. Презентация и обсъждане на изготвеното предложение от Работната група за
внасяне в Министерството на труда и социалната политика като Регионална
програма;
3. Представяне и обсъждане на информация за работодателите по мерки за заетост
и обучение по Закона за насърчаване на заетостта.
4. Други.
На заседанието присъстваха:
1. Стоян Бонев – зам.областен управител на област Силистра
2. Десислава Божева - ст.експерт АКРРДС в ОА Силистра
3. Николай Колев - ст.експерт АКРРДС в ОА Силистра
4. Габриела Миткова - началник РУО-Силистра/представлявана от М.Григорова /
5. Вартан Вартанян – Директор на ДРСЗ – Русе/представляван от М. Перчемлиева/
6. Милена Перчемлиева –Директор на Дирекция БТ - Силистра
7. Ресми Хамза - директор ДБТ Дулово /представляван от М. Перчемлиева /
8. Биляна Стоянова - директор ДБТ Тутракан
9. Станислав Тодоров –гл.експерт, община Силистра
10. Доротея Тотева - зам.кмет на община Дулово/представлявана от Н.Мюстеджеб/
11. Андриан Андреев – Секретар на община Ситово/представляван от М.Илиева /
12. Данка Милчева –Зам.кмет на община Главиница /представлявана от
/А.Неджмидин/
13. Петя Князова – Зам.кмет на община Тутракан /представлявана от А.Дочева/
14. Добромира Йовчева –началник ТСБ Север - ОСИ Силистра
15. Славянка Василева - СРС на КТ Подкрепа
16. Станка Лазарова – СТПП
17. Йордан Чумпалов – Председател на Стопанска камара Силистра
18. Мая Димитрова – директор РДСП Силистра
19. Христина Николова – директор на ДФ „Земеделие“ /представлявана от Н.Испа/
20. Данчо Димитров – директор на ДИТ Силистра

Г-н С.Бонев – Зам.Областен управител на област Силистра, откри заседанието на
Областната комисия по заетост. Приветства присъстващите. Установи, че в залата има
необходимия кворум за провеждане на заседанието. Предложи Дневен ред за протичане
на заседанието и след като не постъпиха други предложения за включване на други
точки към дневния ред, го подложи на гласуване. Предложения Дневен ред, състоящ се
от 4-ри точки бе приет с пълно мнозинство. След което предложи да се премине към
т.1, а именно:
1. Представяне от вносителите на предложенията, постъпили в Областна
администрация за включване в Регионалната програма за заетост за 2018г.
Г-н С.Бонев: Моля, всяка от общините да представи акцентите от своето предложение.
Моля, представителя на община Силистра,заповядайте!
Г-н С.Тодоров преставя предложението.
Г-н Н.Колев /Работна група за изготвяне на предложението за Програма за заетост/: В
изпратеното до Областния управител предложение Сте записали, че 10 от работните
места ще са в гр.Силистра, а сега разяснявате, че обектите ще са в села от общината?
С.Тодоров: Да ние ще извозваме работниците с цялата необходима техника всеки ден
от гр.Силистра, иначе по 1 човек на обект, изобщо няма да има полза от заявеното
работно място.
Следва представяне предложенията на другите общини. Към представителя на община
Ситово г-н Колев се обърна със следния въпрос:
Г-н Н. Колев: Бих искал да уточним заложената като участие на общината сума от
5000 лв? Със сигурност ли е толкова или е допусната техническа грешка? Тази сума
представлява голяма част от заложеното съучастие на всички кандидат-работодатели.
Изясни се, че сумата е 500 лв. и е допусната техническа грешка. Към останалите
проектни предложения не постъпиха въпроси.
Г-н С.Бонев: След приключване на представянето и обсъждането преминаваме към т.2
от Дневния ред – Презентация и обсъждане на изготвеното предложение от Работната
група за внасяне в Министерството на труда и социалната политика като Регионална
програма на Област Силистра за 2018г.
Съгласно взето Решение на предходното заседание, Вие получихте на имейлите си на
20.04.18г. обобщеното предложение, изготвено от Работната група, сформирана /
Съгласно чл.25,ал.3 и ал.4 от Правилника за приложение на Закона за насърчаване
на заетостта/.
Г-н Колев от Работната група направи презентация на изготвеното предложение.
Акцентира върху някои основни моменти. Въпроси от членовете на КЗ към така
изготвеното предложение от Работната група не последваха.
Председателстващият предложи на членовете на Комисията по заетост за гласуване
Предложението на работната група.
Г-н С.Бонев: Колеги, одобрявате ли за внасяне в Министерството на труда и
социалната политика като Регионална програма за заетост на област Силистра за 2018г.
така изготвеното предложение?
Моля да гласувате!

„ За“ – 20 гласа; „ Против“ - Няма; „ Въздържал се“ – Няма;
Г-н С.Бонев: Нека преминем към т.3 от Дневния ред – 3.Представяне и обсъждане на
информация за работодателите по мерки за заетост и обучение по Закона за
насърчаване на заетостта.
Колеги на имейлите си заедно с предложението за Регионална програма получихте още
2 файла с информация за работодателите. Давам думата на г-жа Перчемлиева за
допълнителни разяснения.
Тя представя информацията си. След което разяснява, че поради липсата на интерес от
работодателите към тези мерки, ще остане неусвоен ресурс за областта. Искат да се
включат, ако държавата поеме цялото плащане, без да има тяхно съучастие, както и да
нямат ангажимент за задържане на работниците, след определения по мярката срок.
Г-н Данчо Димитров /Директор на ДИТ Силистра/: Какво се оказва в крайна сметка,
когато работодателските организации идват на заседания на Комисията по заетостта
настоятелно заявяват, че имат нужда от работници, а в действителност не подават
заявки за участие по мерките. А е нужно да има устойчивост. След като ползва пари от
държавата, работодателят да бъде така добър после да задържи работещите.
Г-жа Станка Лазарова /СТПП/: Има ли кандидатствали детски градини? Скоро към
мен отправиха въпрос за възможност за наемане на работник.
Г-жа Перчемлиева: Има кандидатствала една детска градина и една Професионална
гимназия.
Г-жа Станка Лазарова /СТПП/: По Оперативните програми плащането е 100%, за това
предпочитат да участват там и имат такава нагласа и за националните мерки за заетост.
Просто работодателите свикнаха да не доплащат.
Г-жа Перчемлиева: Ако имате въпроси, ние от Дирекция Бюро по труда сме на
разположение. А молбата ми към Вас е да разпространявате тази информация сред
потенциални потребители, защото ние сме изпратили много имейли и въпреки това
никакъв интерес.
Г-н С.Бонев: Да преминем към следващата точка – т.4 Имате ли предложения за
включване на някакъв проблем за разглеждане?
Не последваха предложения от присъстващите.
Г-н С. Бонев: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. Благодаря на
всички за участието.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ:

1. Членовете на Комисията по заетостта подкрепиха единодушно
изготвеното от Работната група предложение за Регионална програма за
заетост на област Силистра за 2018г. да бъде внесено в Министерството
на труда и социалната политика в посочените срокове.

Председателстващ Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на
област Силистра: /п/

С.Бонев – Зам. Областен управител на област Силистра

Водил протокола: /п/

Д.Божева - ст.експерт в дирекция „АКРРДС“

