РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

ПРОТОКОЛ
№3/21.03.2017 г.
От заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за
развитие на област Търговище
Днес, 21.03.2017 г., от 10.30 ч. в пресцентъра на Областна администрация
Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния
съвет за развитие на област Търговище за оценка и подбор на подадените проектни
предложения от работодатели за включване в регионална програма за заетост и
обучение в област Търговище, реализирана по реда на чл. 31 ал. 3, т. 3 и 4 и чл. 32 и
чл. 33 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/.
В заседанието взеха участие:
Зам. председател:
1. Недко Иванов – Заместник областен управител на област Търговище
Секретар:
2. Камелия Караджова – Главен експерт СПМДИСП в Областна администрация
и членове:
3. Александър Стефанов – представител на община Попово
4. Косьо Костов - представител на община Търговище
5. Милка Иванова – упълномощен представител на Мехмед Мехмедов – секретар
на община Антоново
6. Галя Кулева – секретар на община Опака
7. Юнал Османов – Зам. кмет на община Омуртаг
8. Иван Топалов – Директор на Д „Бюро по труда” Търговище
9. Катя Желязкова –Директор на Д „Бюро по труда” Попово
10. Петър Петков - Директор на Д „Бюро по труда” Омуртаг
11. Венцислав Денев – представител на РУО - Търговище
12. Мадлена Станоева – представител на ОД „Земеделие” Търговище
13. Бисерка Боянова – Председател на РС на КНСБ Търговище
14. Галин Дачев – КРИБ Търговище
15. Бонка Петкова – Клуб на НСО Търговище
16. Галина Градинарова – Д“ИТ“ Търговище
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17. Оля Иванова – председател на ТПП Търговище
18. Дарина Михайлова – представител на ДРСЗ Русе
19. Владислава Белева – представител на ДРСЗ Русе
20. Константина Моллова – ст. експерт в ОА Търговище
21. Александър Тешовски – гл. счетоводител на ОА Търговище
Г-н Недко Иванов, заместник областен управител и заместник председател на
Постоянната комисия по заетост откри заседанието и съобщи, че в залата присъстват
18 от членовете на комисията, то е редовно и може да взема решения.
Г-н Иванов представи на членовете на комисията представителите на ДРСЗ Русе и
предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Кратка информация, относно регионалните програми за заетост и обучения
през 2017 г.
2. Оценка и подбор на подадените проектни предложения от работодатели за
разкриване на работни места и включване в регионална програма за заетост и
обучение в област Търговище.
3. Сформиране на Комисия за разработване на регионална програма за
заетост и обучения на област Търговище.
4. Други.
С 18 гласа „за” предложеният Дневен ред беше приет.
По първа точка от дневния ред г-н Иванов запозна накратко членовете с
изнесената от МТСП на работна среща информация, относно регионалните програми за
заетост и обучения за 2017 г. и предложи на членовете на Комисията по заетост да
приемат с Решение, Методиката за оценка и подбор на проектни предложения от
работодателите, с която всички са се запознали предварително.
Методиката включва средногодишно равнище на безработицата в общината за
предходната

година,

потребности

на

работодатели

от

работна

сила,

брой

на

икономическо активното население и др.
След обсъждане и с 18 гласа „за“, Комисията по заетост взе следното
Решение №1:
Комисията по заетост приема предложената Методика и критерии за
оценка и подбор на проектни предложения за включване в регионалната
програма за заетост и обучение през 2017 г.
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По втора точка от дневния ред за оценка и подбор на подадените проектни
предложения от работодатели за разкриване на работни места и включване в
регионалната програма за заетост и обучения на област Търговище е разработена и
утвърдена Методика, включваща следните критерии:
1. Средногодишно равнище на безработица в общината, в която се предлага
разкриването на работни места за предходната 2016 г.
2. Средногодишен брой регистрирани в бюрата по труда безработни лица през
2016 г.
3. Икономически активното население на област Търговище.
4. Потребности на работодателите от работна сила, заявени в бюрата по труда –
брой обявени свободни работни места в ДБТ за 2016 г.
На базата на определените в НПДЗ 2017 г. средства на област Търговище 189 047
лв. е извършено разпределение на средствата по общини /определен общия брой
работни места за областта при 6 и 8-часов работен ден за период от 6 месеца, до
30.11.2017 г./.
В

Комисията

по

заетост

са

получени
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броя

проектни

предложения

от

работодатели за разкриване на работни места и включване в регионалната програма –
Областна администрация Търговище и петте общини на територията на областта.
Г-н

Иванов

даде

думата

на

представителите

на

общините

и

Областна

администрация да представят своите проекти за регионални програми пред членовете
на Постоянната комисия по заетост.
След проведено обсъждане и оценяване по приетите Методика и критерии и на
база на определените в НПДЗ 2017 г. средства на област Търговище с 18 гласа „за“,
Комисията по заетост прие следното
Решение № 2:
Комисията по заетост оценява, класира и предлага в регионалната
програма за заетост и обучение да се включат проектните предложения от
следните работодатели:
Област: Търговище – средства определени за областта 189 047 лева
1. Областна администрация Търговище – 24 301 лева/7 работни места
2. Общинска администрация Търговище – 59 181 лева/17 работни места
3. Общинска администрация Попово – 43 273 лева/ 12 работни места
4. Общинска администрация Омуртаг – 34 392 лева/13 работни места
5. Общинска администрация Антоново – 13 897 лева/ 4 работни места
6. Общинска администрация Опака – 13 202 лева/ 4 работни места
Средства, заявени от общините и Областна администрация – 188 246 лева/57
работни места.
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По трета точка от дневния ред, сформиране на Комисия за разработване на
регионална програма за заетост и обучения на област Търговище, г-н Иванов
припомни, че за разработването на регионалната програма на областта със Заповед на
областният управител на Област Търговище трябва да бъде сформирана работна
група/комисия от експерти, които нямат материален или частен интерес към проектните
предложения и не са свързани с кандидатите за участие по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Той предложи състава на
Комисията да е какъвто е бил през 2016 г.
След предложения и осъждания и с 18 гласа „за“ се прие следното
Решение №3:
Областният управител със Заповед да сформира работна група/комисия
за изготвяне на регионалната програма в следния състав:
Председател: Тодорка Танева – главен секретар на Областна администрация
Търговище
1. Секретар: Иван Топалов – директор на ДБТ Търговище
и членове:
2. Камелия Караджова – главен експерт в Областна администрация Търговище
и секретар на Комисията
3. Константина Моллова – старши експерт в Областна администрация
Търговище
4. Катя Желязкова – директор на ДБТ Попово
5. Петър Петков – директор на ДБТ Омуртаг
6. Александър Тешовски – главен счетоводител на Областна администрация
Търговище
Работната група да изготви регионалната програма в срок до 28.03.2017 г. и
да я предложи за съгласуване по електронна поща на членовете на Комисията по
заетост, които в срок до 2 работни дни следва да изпратят бележки или съгласие с
предложения проект на регионална програма. При липса на получени предложения
за корекции или допълнения, предложения проект ще се счита за одобрен от
членовете на Комисията по заетост.
В тази връзка г-н Иванов предложи да се вземе и следното Решение №4:
Съгласуваната (неприсъствено) регионална програма да се изпрати за
утвърждаване от МТСП не по-късно от определения срок – 10.04.2017 г.
С 18 гласа „за“ решението бе прието и членовете на Комисията/работната група
подписаха Декларация за безпристрасност.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
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Членове на Комисията по заетост, участвали в заседанието:
№

Институция

Име и фамилия, длъжност

Подпис

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Дата:…….....
Гр. …………
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НЕДКО ИВАНОВ

………

Заместник областен управител и
Заместник председател на Комисията по заетост

КАМЕЛИЯ КАРАДЖОВА

…………

Главен експерт СПМДИСП и
Секретар на Комисията по заетост

7700 Търговище, ул. Стефан Караджа 2, тел.: +359 601 66 654, факс: +359 60654
е-mail: oblast@tg.government.bg; oblast@elnics.com web: www.tg.government.bg
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