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05.06.2015г.

ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие –
област Добрич

Днес, 04.06.2015г. от 10:00 часа в зала „Пресцентър” на Областна
администрация Добрич се проведе извънредно заседание на Комисията по
заетост към Областния съвет за развитие – област Добрич, свикано със
Заповед №РкД-22-37 от 03.06.2015г. на Областния управител на област
Добрич.
На заседанието присъстваха 18 от общо 25 членове с право на глас, т. е. е
наличен кворум. Към настоящия протокол е приложен присъствен лист.
Срещата председателства г-н Йордан Йорданов – Заместник Областен
управител на област Добрич. Той благодари на всички присъстващи за бързото
отзоваване за решаване на спешния казус и поясни, че в деловодството на
Областна администрация Добрич е получено писмо от директора на ДРСЗ
Варна, в което е описано, че се дава възможност областните администрации да
кандидатстват за разкриване на работни места, в качеството на работодател за
наемане на безработни лица, там, където са набелязани превантивни дейности
и мерки за защита от бедствия, свързани с обилните валежи и във връзка с
необходимост от предприемане на своевременни действия за преодоляване на
потенциалния риск от наводнения в страната. Спешността за свикване на
настоящото заседание е възникнала, поради изключително краткия срок за
подаване на заявки за разкриване на свободни работни места в ДБТ Добрич, а
именно 05.06.2015 г.
Председателят даде думата на г-н Пламен Начков – директор на ДРСЗ
Варна, който конкретно да разясни на присъстващите процедурата и квотата на
Областна администрация Добрич за разкриване на работни места по проект
„Подкрепа за заетост”.
От своя страна, г-н Начков поясни, че за отстраняване на последствията от
бедствията и за осъществяване на превенция в тази насока, с решение на
Комитета за наблюдение на ОП „РЧР” е увеличен бюджета на проект „Подкрепа
за заетост” и се дава възможност на Областните администрации да
кандидатстват за разкриване на работни места, като квотата за област Добрич
е 200 човека, от които 40% (80 души) за публичния сектор и 60% (120 души) за

реалния сектор. Договорите с работодателите трябва да се сключат до
30.06.2015 г. за срок от 4 месеца т. е. от 01.07.2015 г. до 31.10.2015 г.
В хода на разговора бе зададен въпрос „Защо Областна администрация, а
не кметовете на общини да бъдат работодатели”, като Г-н Начков поясни, че
реализирането на проекта следва да се извърши в сътрудничество тъй като
Областна администрация Добрич не разполага с техника за обезпечаване на
дейностите, но ще осигури човешкия ресурс. Проекта ще се извърши
аналогично на приключилата наскоро НП „Сигурност”, като Дирекции „Бюро по
труда” ще са неразделна част от процеса по изпълнение на договора за
осигуряване на заетост по проект „Подкрепа за заетост”.
Заместник Областният управител поясни, че разпределението по общини
ще се извърши след направените предложения от страна на кметовете.
Г-жа Гинка Василева сподели практиката от реализираната НП „Сигурност”,
като поясни, че по отношение на наставничеството, същото се е извършвало от
служители на Областна администрация Добрич, като за 15 работника е
отговарял 1 наставник, което от своя страна означава, че за изпълнението на
настоящия проект ще са необходими 6 наставници.
Г-жа Илдъз Юнус (община Добричка) сподели притеснение, че един
наставник не би могъл да отговаря за 15 души, тъй като ако има работници от
няколко населени места, един отговорник не би бил достатъчен.
Г-н Начков отговори, че след като кметовете отправят своите предложения,
същите ще се прецизират и ще се избере най- оптималния вариант, а също
така поясни, че наставничеството не е на принципа за всяко населено място да
има отделен наставник, което значително улеснява реализирането.
В хода на разговора, кметът на Община Крушари сподели, че не е одобрил
начина на реализиране на НП „Сигурност” и отбеляза, че заедно с кметовете
на населените места в общината не са съгласни Областният управител да
бъде работодател. По какъв начин кметовете да упражнят контрол на наетите
лица, след като не са работодатели.
Главен експерт Кемал Асан опроверга твърдението, като поясни, че е
установена удовлетвореност от въпросната програма от всички кметове в
община Крушари.
От своя страна директорът на ДРСЗ Варна поясни, че е необходимо да се
вземе под внимание фактът, че средствата за заплащане труда на работещите
по Проекта ще се осъществи с европейски средства, като трудовото
възнаграждение за наетите лица е в размер на 380 лв.
Г-жа Гинка Василева уточни, че като цяло хората „гледат с недоверие” на
такива програми, поради това, че се наемат нискоквалифицирани лица и
крайният резултат е незадоволителен. Отправи апел средствата, отпуснати от
еврофондовете да се изхарчат разумно и ефективно, както и за сериозно
отношение с оглед осигуряване на работа на дълготрайно безработните лица.
Кметът на Община Крушари отбеляза, че в общината има много безработни
лица (над 45%) и попита от коя група безработни ще се назначават по
програмата.
Г-н Начков отговори, че е необходимо първо кметовете да подадат заявки
къде са обектите и с колко човека ще се реализират дейностите, подбора
зависи от кметовете и от Дирекциите „Бюро по труда”
Директорът на Дирекция „Бюро по труда” Тервел поясни, че в програмата не
могат да се включват лица, които вече са включвани в схема „Подкрепа за
заетост” през предходни години, а също така обърна внимание на въпроса с
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осигуряването на транспорт на заетите лица до обекта на извършване на
дейността.
Заместник Областният управител отговори, че би следвало транспортът да
бъде организиран от кметовете на съответната община.
В хода на обсъждането се изясни, че ако в някой населени места няма
подходящи обекти за почистване, ще се осъществяват дейности по превенция.
Красимир Куртев – главен експерт ОМП при Областна администрация
Добрич разясни на присъстващите необходимостта от осъществяване на
дейностите по Проекта, като също подчерта, че не е нужно да има проблем за
да се почистват и поддържат водните басейни на територията на областта.
Отбеляза, че всеки кмет е запознат със спецификата на своя район и би
следвало да се отбележат проблемните участъци, които ако е необходимо да
се почистят или да се извърши продълбочаване на речните корита за да се
избегнат евентуални наводнения. Сподели също така, че би следвало да се
наблегне и на превенцията, призова да се обединят усилията и ресурса по
Проекта да се използва по подходящ начин, да се чисти във и извън
населените места.
Г-н Куртев представи проблемните участъци по общини, като за област
Добрич те са общо около 14 км. и почистването им би могло да разреши
проблема.
Директорът на Дирекция „Бюро по труда” Добрич уведоми присъстващите,
че за районите на проблемните участъци има подходящи регистрирани
безработни и поясни, че в Проекта могат да се включат тайно безработни лица,
безработни младежи и безработни над 50 годишна възраст. Г-н Сивков
акцентира в/у следните данни:
Община Добричка: с. Батово -14 регистрирани; с. Богдан – 12; с. Одринци 14; с. Плачи дол -21; с. Стефаново – около 40; с. Воднянци- 30.
Община Крушари: с. Телериг- 70 регистрирани; с. Коритен 44; с. Крушари150.
В заключение, г-н Сивков обобщи, че има наличен персонал за изпълнение
на Проекта.
Председателят на Комисията попита присъстващите имат ли допълнителни
въпроси преди да се пристъпи към гласуване и ги увери, че могат да разчитат
изцяло на подкрепата на Областна администрация Добрич. Г-н Йорданов
уточни, че през последните години не са отпускани почти никакви европейски
средства и апелира да се обединят усилията за реализиране на Проекта, да не
се допусне загуба на европейската субсидия. Подчерта, че въпреки краткостта
на срока, заетите лица все пак ще бъдат подпомогнати.
Председателят на Комисията покани членовете да гласуват възможността
Областна администрация Добрич да кандидатства за разкриване на работни
места по Проект „Подкрепа за заетост”.
Всички присъстващи гласуваха „ЗА”
С оглед на взетото решение, г-н Пламен Начков подчерта необходимостта
от приоритизиране на обектите и човешките ресурси. Предложенията ще
бъдат внесени от Кметовете на Общини, а окончателния подбор ще се извърши
от Областна администрация и Дирекция „Бюро по труда”. Реализирането на
проекта ще започне на 01.07.2015 г.
Предвид краткото време за подаване на документите за сключване на
договор, Председателят на Комисията уведоми, че е необходимо кметовете на
Общини да представят в Областна администрация Добрич своите заявки за
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разкриване на работно място, както и потенциалните обекти за включване в
Проекта до 12:00 ч. на 05.06.2015 г.
Г-н Сивков допълни, че безработните лица по Проекта ще бъдат наети на
длъжност „общ работник”.
Главен експерт Кемал Асан пое отговорност да предостави образец на
заявката по електронната поща на всяка община.
С това заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие – област Добрич приключи.
Г-н Йордан Йорданов закри заседанието и пожела на присъстващите
успешна дейност.

Председател:………………………..
Йордан Йорданов
Заместник областен управител на област Добрич

Протоколирал:……………………..
Димитрина Русева
Младши експерт Дирекция „АКРРДС”
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