Протокол № 3/03.06.2016г
от
заседание на Комисията по заетостта на област Силистра
Проведено при следния дневен ред:
1.Кратка информация за схема „ Обучение и заетост“ по ОПРЧР 2014-2020г.
2.Оценка на подадените заявки от работодатели в област Силистра по Процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост“.
3.Информиране членовете на КЗ относно кампания, организирана от Инспекцията по труда в
сферата на селското стопанство.
На заседанието присъстваха:
1. Стоян Бонев –областен управител на област Силистра /представляван от Ивелин
Статев-гл.секретар на Областна администрация/
2. Вартан Вартанян – и.д.директор ДРСЗ- гр.Русе / представляван от К.Калчева/
3. Тодор Динков –директор на дирекция АКРРДС в ОА Силистра
4. Десислава Божева - ст.експерт АКРРДС в ОА Силистра
5. Славей Славов – директор ДБТ Силистра
6. Ресми Хамза - директор ДБТ Дулово
7. Ралица Златарова – и.д.директор ДБТ Тутракан
8. Габриела Миткова - началник РИО-Силистра /представлявана от М.Ботев/
9. Станислав Тодоров –гл.експерт, община Силистра
10. Доротея Тотева - зам.кмет община Дулово/представлявана от П.Томова/
11. Андриан Андреев - секретар община Ситово
12. Мая Бочева – зам.кмет община Кайнарджа
13. Петя Князова - зам.кмет община Тутракан /представлявана от А.Дочева /
14. Сюзан Хасан – и.д.кмет община Главиница/представлявана от Д.Милчева/
15. Мария Пенева –началник ТСБ Север - ОСИ Силистра
16. Димитричка Пейкова - РС на КНСБ
17. Славянка Василева - СРС на КТ Подкрепа/представлявана от К.Крумова/
18. Йордан Чумпалов - СК Силистра
19. Станка Лазарова - СТПП
20. Димо Мирчев - КСБ-ОП Силистра/представляван от Ц.Атанасова/
21. Подп.Ивайло Александров – Военно окръжие Силистра/представляван от М.Теодоров/
22. Мая Димитрова – директор РДСП Силистра
23. Христина Николова - ДФ „Земеделие“
Г-н Статев – Главен секретар на Областна администрация откри заседанието на Областната
комисия по заетост. Приветства присъстващите, представи се и уведоми гостите, че е
упълномощен със заповед
№ ОКД-02-8/01.06.2016г. на областния управител да го
представлява в качеството му на председател на Комисията. Констатира,че има наличен кворум
в залата и заседанието може да се проведе. Господин Статев припомни на присъстващите, че в
поканите до тях за настоящото заседание е записан и дневния ред за протичането му. Припомни
точките отново и попита за други предложения. Г-жа В.Бабанова –директор на ОИТ Силистра

каза, че по молба на нейното ръководство трябва да запознае членовете на КЗ с информация за
предстояща кампания на Инспекцията. Във връзка с това предложи към дневния ред да бъде
вписана още една точка. Тя беше приета с явно гласуване, както следва: „За“ – 23; „Против“ –
0; „Въздържали се“ – 0.
Г-н Статев предложи да се премине към т.1 от Дневния ред и предостави думата на г-жа
К.Калчева от ДРСЗ Русе. Тя представи обща информация за схема „ Обучение и заетост“ по
ОПРЧР 2014-2020г. В презентацията си г-жа Калчева разясни какви са били задълженията на
работодателите, подавайки заявка за участие в Процедурата само по електронен път. Предложи
да се отвори една заявка на случаен принцип и да се разгледат детайлите и. Акцентира, че
липсата на подпис и печат е основание да се отхвърли заявлението. Друг важен момент е
работното място да се разкрива в област Силистра, независимо от къде е работодателят.
Разяснява какво трябва да се попълва във всички полета на заявката. По схемата не могат да
участват и фирми, извършващи дейности свързани със селското стопанство. В ДРСЗ Русе са
били сформирани 4 екипа, които да огледат заявките, за да може те после да бъдат представени
на КЗ. Така плавно се преминава към т.2 от Дневния ред. За област Силистра има подадени
общо 116 заявки, от които 30 са анулирани и за разглеждане остават 86 бр. На екран
презентира таблица с обобщени данни за кандидатствалите фирми, броя работни места, които
заявяват и заплатите, които предлагат над определеното и платено от държавата трудово
възнаграждение.
Фирмите са оценени по обявените 3 критерия, като някои фирми получават равен брой точки.
Общият финансов ресурс за област Силистра е 920 713, като 48 са фирмите, за които стига той.
Предложените на вниманието на комисията по заетост фирми от резервния списък трябва да се
гласуват, в случай, че се откаже някои от първия писък или се появят допълнителни средства,
да може да бъдат удовлетворени и тези заявки. К.Калчева разяснява,че когато се обобщи
списък на фирми на национално ниво, тъй като има наши фирми, кандидатстващи за други
области, списъка ще бъде публикуван в сайта на АЗ.
Г-н Статев подложи на гласуване двата списъка - основен и резервен. Всички с право на глас
гласуваха- „За“- 23; „Против“- 0; и „Въздържал се“ – 0;
Членовете на Комисията попълниха декларация за безпристрастност и протокол от заседанието.
Г-н Статев предложи да се премине към т.3 от Дневния ред и даде думата на г-жа Бабановадиректор на ДИТ, за да представи стартиралата кампания.
Г-жа Бабанова заяви, че кампанията ще продължи до 30.10.2016г. във връзка с нея ще има и
съобщения в медиите. Дунавските овощари са в основата на кампанията. ще се започнат
усилени проверки в отрасъл селско стопанство.
Г-жа Х.Николова - директор на ОД ДФ „Земеделие“- Силистра заяви интерес към
представената информация и предложи част от нея да бъде обявена и на техния сайт. Във
връзка с това помоли на имейлите да се получи по-пълна информация за Кампанията. Също
така предложи на г-жа Бабанова инспекторите от ДИТ да правят повече предписания, а не
глоби. И от други членове на КЗ беше заявен интерес към повече информация и беше
договорено тя да пристигне в ОА и от там да бъде разпратена по имейлите до всички членове.

РЕШЕНИЯ:
1. От подадените 116 заявки на работодатели за 320 работни места и за над 2 мил.лв,
Комисията гласува 30 като анулирани, несъответстващи на изискванията. Те
предвиждат разкриване на 86 работни места. Комисията класира за финансиране 48
фирми, предвиждащи разкриване на 136 работни места. Сумата за тях е 913 935 лв. във
връзка с недостига на ресурс на този етап членовете на КЗ приеха резервен списък, в
който влизат 38 фирми. Те могат да получат финансиране на един по-късен етап, ако
някой от първия списък се откаже или при наличие на допълнителен финансов ресурс.
2. Информация за предстояща кампания на Областна дирекция Инспекция по труда
Силистра да бъде изпратена на имейлите на членовете на Комисията по заетостта.

Г-н Статев благодари на всички за ползотворната работа, подкани членовете да вземат участие
в Националната инициатива на следващия ден „ Да изчистим България заедно!“ и закри
заседанието.

Водил протокола: / п/

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

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

И.Статев –гл.секретар на Областна администрация Силистра

