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ОДОБРИЛ:  /П/ 

СТЕФКО БУРДЖИЕВ 

Областен управител на област Русе  

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2/03.06.2016  г. 

 

от заседание на Постоянната комисия по заетост,  проведено на 03 юни 2016 г., 10.00 

часа, Зала 1 на Областна администрация Русе 

 

 

На 03.06.2016 г. (петък) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се 

проведе заседание на Постоянната комисия по заетост, на което присъстваха 26 от 33 от 

членовете ѝ.  

Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе поздрави 

участниците и представи г-н Вартан Вартанян, който е назначен за изпълняващ длъжността 

Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“. 

Заседанието продължи под председателството на г-н Станимир Станчев, 

заместник областен управител на област Русе съгласно предвидения дневен ред: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Кратка информация за схема „Обучения и заетост“ от ОПРЧР 2014-2020 

Докладва: Кремена Калчева – началник сектор „Програми, мерки, 

квалификация и контрол“ в  Дирекция „Регионална служба по заетостта“  - Русе 

 

2. Оценка на подадените заявки от работодателите в област Русе по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост“. 

 

Докладва: Кремена Калчева – началник сектор „Програми, мерки, 

квалификация и контрол“ в  Дирекция „Регионална служба по заетостта“  - Русе 

 

3. Разни 

Докладват: членовете на Комисията 

 

По първа точка, г-жа Кремена Калчева, началник на сектор „Програми, мерки, 

квалификация и контрол” в ДРСЗ Русе презентира  схемата пред членовете на 

Комисията и Методиката за подбор и оценка на подадените заявки от работодателите. 

(Приложение 1) 

 По втора точка, г-жа Калчева отбеляза, че в рамките на 5 работни дни в ДРСЗ са 

постъпили общо 169 броя заявки за разкриване на 555 работни места с необходими 

4 150 170 лв., при отпуснати за област Русе 781 296 лева. От всички подадени заявки, 33 



2 

 

броя за 169 работни места не отговарят на изискванията и са анулирани. На база на 

получените точки по критериите за оценка, Комисията по заетост класира и предложи за 

финансиране 28 заявки от работодатели за 146 броя работни места, на стойност 779 031 

лв.Останалите 108 заявки бяха включени в резервни списъци, като ще бъдат удовлетворени 

при освобождаване на финансов ресурс.  

 Работата на Комисията по точка 2 от дневния ред и единодушно приетите решения 

са подробно разписана в протокол от 03.06.2016 г. за оценка на подадените заявки от 

работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения 

и заетост по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. 

(Приложение 2) 

В хода на дискусията бяха отправени уточняващи въпроси от г-жа Галина 

Ханджиева, директор на Териториално статистическо бюро – Север,  като напр. до 

каква степен ще бъде възможно контролирането на изпълнението на поетите в подадените 

от работодателите заявления за работни места ангажименти. В отговор, г-жа Калчева  

разясни, че в договорите, които предстои да бъдат подписани с работодателите има 

предвидени задължаващи клаузи, които изискват изпълнението на декларираните 

ангажименти. В случай на злоупотреби са предвидени наказателни санкции.  

Г-жа Милена Пачелиева, секретар на Община Бяла отправи въпрос относно 

начина за предоставяне на информацията и материалите, с които да се запознават членовете 

на комисията преди заседаниятя ѝ. 

В допълнение на гореизложеното, Комисията се обедини около становището в 

бъдеще представители на Областна администрация Русе и общинските администрации да 

участват в работните групи, които разглеждат и оценяват подадените по съответната 

програма заявки от работодателите, ако това е предвидено в процедурите по изпълнение на 

програмите. 

По трета точка „Разни“ не постъпиха въпроси и предложения.  

  Поради изчерпване на дневния ред заместник областният управител закри 

заседанието на Постоянна комисия по заетост.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/ 

 

СТАНИМИР СТАНЧЕВ 

Заместник областен управител на Област Русе 
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Съгласували: 

Иваничка Банчева 

Директор на дирекция АКРРДС 

Дата:……………………….. 

 

Пенка Попова 

Н-к отдел АКРР към ДАКРРДС 

Дата:……………………….. 

 

Изготвил: 

Десислава Пенчева 

Сътрудник ДАПОФУС 

Дата:……………………….. 

 

 


