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13.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ

от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие
Днес, 13.09.2016 г. от 1430 часа в зала „Пресцентър” на Областна
администрация Добрич се проведе заседание на Комисията по заетост.
Заседанието председателства г-жа Детелина Николова, областен
управител
на
област
Добрич.
На
заседанието
присъстваха
седемнадесет от общо двадесет и четири члена на Комисията по
заетост и съгласно Правилника за работа на Комисията е налице
кворум.
Приложен присъствен лист.
Срещата бе открита от Областния управител г-жа Детелина
Николова, която приветства присъстващите и отбеляза, че настоящото
заседание се провежда във връзка с писмо до Областна
администрация - Добрич от Министъра на труда и социалната
политика, относно уведомление за стартирала процедурата за
разработване на регионални програми за заетост и обучение, като
срокът за предоставяне и утвърждаване в Министерство на труда и
социалната политика е 30.09.2016 г.
Г-жа Николова уведоми присъстващите, че за спазване на
определения срок и за да може да се възползва Област Добрич от
определеният финансов ресурс, Областна администрация - Добрич е
изпратила
уведомителни писма към членовете на Комисията по
заетост в едно с необходимата информация, свързана с реализирането
на процедурата за кандидатстване.
За деловото протичане на заседанието, г-жа Николова обяви
следния дневен ред:
1.
Обсъждане процедурите съгласно чл.25а, ал.1, ал.2 и ал.3
на ППЗНЗ, относно писмена покана за разработване на регионална
програма за заетост и обучение на Област Добрич.
2. Определяне и одобряване на методика, по която да бъдат
оценени внесените проектни предложения.
/ докладва г-н Пламен Начков, ДРСЗ – Варна /
3. Други.

Дневният ред бе приет единодушно от членовете на Комисията,
след което г-жа Николова запозна присъстващите с определения
финансов ресурс за изпълнение на регионалните програми за 2016 г.,
който е в размер на 7 207 200 лв., като размерът на средствата за
финансиране на програмата за всяка област е определен по методика,
утвърдена от министъра на труда и социалната политика, съобразно
средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на
регистрираните безработни в областта за 2015 г.
С Решение № 703 от 25 август 2016 г. на МС е утвърдено
разпределението на средствата от бюджета на МТСП за активна
политика по области в Националния план за действие по заетостта
през 2016 г., като размерът на разпределените средства за Област
Добрич са в размер на 191 735 лв.
През настоящата година със средства от бюджета на МТСП ще се
финансира само осигуряването на субсидирана заетост. Необходимо е
да се планира заетост на безработните лица за срок до 6 месеца, като
срокът за изпълнение на регионалните програми е до 31.03.2017 г.
Назначаването на лицата по програмата ще започне в средата на
месец октомври 2016 г.
Също така г-жа Николова уведоми членовете на Комисията по
заетост, че в изпълнение на чл.25а, ал.2 на ППЗНЗ срокът за
разработване на проектни предложения за включване в регионалната
програма на Област Добрич и внасянето им в КЗ да бъде 16.09.2016 г,
като проектните предложения да бъдат изпратени и регистрирани в
деловодството на Областна администрация – Добрич на хартиен и
електронен носител.
Областният управител помоли всяка една община, която не
желае да кандидатства по процедурата да предостави писмен отказ в
Областна администрация – Добрич.
Г-жа Николова даде думата на г-н Пламен Начков.
Г-н Начков обясни на присъстващите, че Дейностите в
проектните предложения следва да са съобразени с регионалните
приоритети в областната стратегия за развитие, регионалния,
областния и общинските
планове
за развитие.
Проектните
предложения не трябва да дублират дейности от досегашните
програми. Основно да се насочат към дейности с общо
предназначение, като се обмисли внимателно есенно – зимния период,
Едно от важните условия е експертите да се съобразят с писмото на
Министъра на труда и социалната политика. Проектните предложения
трябва да съдържат обосновка на важността на предвидените действия
за подобряване на местния пазар на труда, детайлно описание на
видовете дейности, периода на тяхното изпълнение, финансирането,
броя на наетите лица, обектите на които ще се работи. Оценката ще се
извършва по следните критерии:
 Средногодишно равнище на безработица през предходната
година в съответната община;
 Средногодишен брой регистрирани безработни лица през
предходната година в съответната община;
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 Потребности на работодателите от работна сила.
Той поясни, че с Решение №703 от 25.08.2016г. на МС е
утвърдено разпределението на средствата от бюджета на МТСП за
активна политика по области в Националния план за действие по
заетостта през 2016г., съгласно което на област Добрич са
разпределени 191 735.00 лв., като средния размер на средствата за
осигуряване заетост на 1 лице за 1 месец – 550 лв.
Също така поясни, че със стартирането на програмата общините
вече ще бъдат в качеството си на работодатели и необходимото
оборудване на работещите ще бъде за тяхна сметка.
Г-н Атанас Йорданов предложи общините по време на текущото
заседание да заявят желанието си за кандидатстване или съответно
техния отказ в програмата.
Г- н Начков заяви, че по време на заседанието едва ли ще има
община с готов отговор затова на 16.09.2016 г. освободените места ще
бъдат разпределени към общините с на-високо ниво на безработица.
Г-жа Николова информира присъстващите, че ако имат въпроси
свързани с изготвяне на документи могат да се обръщат към г-жа
Белчева и г-н Начков. Тя призова общините да бъдат изрядни в
изготвянето на документите, след което помоли присъстващите да
преминат към гласуване на Методиката.
Комисията единодушно прие Методиката за оценка и подбор на
проектните предложения за включване в регионална програма на
Област Добрич.
Г-жа Николова информира присъстващите, че ще назначи
Комисия, която ще разработи и внесе Проект на регионална програма,
като Комисията ще бъде в състав:
Председател:
Сали Феим – заместник областен управител.
Членове:
Кемал Асан – главен експерт в Областна администрация –
Добрич.
Светлана Йорданова Костадинова-Иванова - главен експерт в
ДРСЗ – Варна.
Пенка Енчева Борова - младши експерт в ДБТ Добрич.
Емилия Петрова Стефанова – младши експерт в ДБТ Добрич.
Датата и часът на провеждане на заседанието на КЗ, на което
ще се одобри проекта на регионална програма за заетост и обучение
на областта въз основа на оценка и подбор на постъпилите
предложения ще бъде 21.09.2016 г. от 11.00 ч. в зала „Пресцентър“ на
Областна администрация – Добрич.
В заключение г-жа Николова благодари на присъстващите за
участието и закри заседанието.
Изготвил протокола:
Надежда Михайлова
Специалист в Дирекция АКРРДС
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