№РР-05-18
21.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие
Днес, 21.09.2016 г. от 1100 часа в зала „Пресцентър” на Областна
администрация Добрич се проведе заседание на Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие. Заседанието председателства г-жа Детелина
Николова - Областен управител на област Добрич.
Приложен присъствен списък.
Заседанието бе открито от Областния управител – г-жа Детелина
Николова, която приветства присъстващите и отбеляза, че настоящата среща
се провежда във връзка със стартирала процедура за разработване на
регионални програми за заетост и обучение, и изпълнение на Решение от
предходно работно заседание на Комисията по заетост, проведено на 13.09.2016
г. Г-жа Николова информира присъстващите, че за настоящото заседание са
поканени всички членове на Комисията по заетост, като графикът за провеждане
на заседанията е визиран в предходно нейно писмо с изх. №РР-05-18 от
09.09.2016 г.
За деловото протичане на заседанието, г-жа Николова обяви следния
проект на дневен ред:
1. Доклад за постъпили и оценени проектни предложения, представяне на
проект на регионална програма за заетост и обучение на областта въз
основа на оценка и подбор на постъпили предложения; /докладчик:
Сали Феим – председател на сформирана комисия, определена със
Заповед РкД-22-43/14.09.2016 г. на Областен управител на област
Добрич/
2. Обсъждане и одобряване на регионална програма за заетост и
обучение, която да бъде изпратена на Министъра на труда и
социалната политика в срок до 30.09.2016 г.;
3. Други.

Дневният ред бе приет единодушно от членовете на Комисията, след
което г-жа Николова даде думата на г-н Сали Феим.
Г-н Феим информира присъстващите, че на 19.09.2016 г. от 1100 часа в
Областна администрация – Добрич е проведена среща на техническия екип,
определен да изготви проект на регионална програма за заетост и обучение на
областта, въз основа на приетата Методика за оценка и подбор на постъпилите
предложения от общините. Членовете на техническия екип разгледа внесените
предложения от общините, след което са обсъдени детайлно с оглед на което се
изготви проект Регионална програма за заетост и обучение на област Добрич,
съгласно утвърдената на 13.09.2016 г. Методика. Той уведоми, че на работната
среща се взе решение Техническия екип, изготвил проекта на Регионалната
програма за заетост и обучение на област Добрич да присъства на заседанието
на Комисията по заетост на 21.09.2016 г. Съгласно указанията всеки член на
Техническия екип подписва декларация за безпристрастност.
Г-н Феим припомни, че с Решение на МС е утвърдено разпределението
на средства от бюджета на МТСП за активна политика по области, като размерът
на разпределените средства за област Добрич, са в размер на 191 735 лв. т. е.
остатъка е в размер на 60 лева. Предвидените средства от Общинските
администрации са в размер на 10 740 лева – средства за материали за
заложените дейности/работно облекло, метли и др./. Планираното начало за
изпълнение на програмата е 15 октомври 2016 г., като нейното изпълнение
трябва да продължи до 31 март 2017 г.
Общият брой на работните места е 69. За комунално-битово
обслужване са предвидени 24 работни места, за благоустройство на населеното
място и производствени зони, саниране на площи, сгради и др. – 32, за
поддържане и опазване на паметници на културата – 2, а за оказване на
социални услуги в кухните майки - 2 работни места.
Наетите безработни лица ще бъдат назначени на следните длъжности:
общ работник, работник поддръжка, пазач, работник кухня, работник поддръжка
на пътища.
Г-жа Николова предложи на присъстващите да гласуват следния проект
на решения:
1. В изпълнение на чл. 25а, ал.2 на ППЗНЗ и срокът за представяне на
Програмата в МТСП, Комисията по заетост одобрява регионалната
програма за заетост и обучение.
2. Председателят на Комисията по заетост да изпрати на Министъра
на труда и социалната политика за утвърждаване на регионалната
програма за заетост и обучение на областта, придружена с
протокола от проведеното на 21.09.2016 г. заседание, в срок до
28.09.2016 г.
Проекта на решения бе единодушно приет, след което г-жа Николова
даде думата на г-н Пламен Начков – Директор на Дирекция „Регионална служба
по заетост“ гр. Варна по втора точка от дневния ред.
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Г-н П. Начков благодари на всички кметове за представените в срок
проектни предложение и че не са превишили заложения финансов ресурс от
Държавния бюджет. Той помоли общините да подготвят необходимите
документи по стартиране на програмата с оглед на това тя да стартира на
17.09.2016 г. Г-н Начков информира представителите на общините, че се
предвижда изплащането на възнагражденията за месец декември да се
осъществят същия месец с цел да не се натоварва новия национален план.
В заключение г-жа Николова благодари на присъстващите за участието
и закри заседанието.

Председател на Комисията по заетост:
ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Областен управител на област Добрич

Изготвил протокола:
Надежда Михайлова
Специалист в Дирекция АКРРДС
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