РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ: (п)
БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител на област
с административен център Благоевград

ПРОТОКОЛ
№ 1/27.11.2015 год.
от заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество
Благоевград
Днес, 27.11.2015 г., на основание заповед № ОА-РР-1055 от 20.11.2015 г. на
Областния управител на област Благоевград от 11.00 ч. в Конферентната зала на
Областна администрация – Благоевград, ет. 1, се проведе заседание на Областния съвет
за тристранно сътрудничество при следния дневен ред :
1.
Представяне на доклад на тема „Състоянието на пазара на труда в област
Благоевград по отношение на младежката заетост“ от г-жа Станислава Поповска –
Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Благоевград
2.
Дискусия на тема: „Институционализиране на социалния диалог на ниво
общини, чрез създаване на работещи съвети за сътрудничество в област Благоевград.
3.

Разни

На заседанието присъстваха следните членове, определени с горната заповед:
Председател: Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен
център Благоевград
Зам.-председател: Асим Адемов – Заместник областен управител на област с
административен център Благоевград
Секретар: Красимира Крумова-Иванова – старши експерт в Дирекция „АКРРДС”
към Областна администрация – Благоевград;
Членове:
1.
2.
3.

Станислава Поповска – Директор на Д РСЗ - Благоевград
Димитър Марчев – Председател на КТ Подкрепа
Златко Златев – Директор на ТП на НОИ Благоевград
2700 Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9
тел.: +359 (73) 88 14 01, факс: +359 (73) 88 14 03
E-mail: Info@bl.government.bg
Web: www.bl.government.bg

4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Станка Михова – главен експерт в РДСП Благоевград
Ромео Шатев – Председател на ТПП - Благоевград
Емануил Манолов – председател на КНСБ Благоевград
Жана Техова – старши експерт – РИО Благоевград
Симеон Китанов – Председател на Регионална стопанска камара Благоевград
Бойко Стамболиев – областен координатор на БСЧП „Възраждане“
Методи Попов – началник отдел ИОМД - Регионален инспекторат по
образованието

На заседанието на Областния съвет за тристранно сътрудничество присъстваха
още:
Инж. Стилияна Ерделска – директор на дирекция АКРРДС
Миглена Бачева – главен експерт в дирекция АКРРДС
Гергана Илиева – управител на интернет медия БГ политика
Станислава Далева – репортер – вестник „Струма“
Анита Кафеджийска – репортер – „Региона Бг“
Светла Бурова – репортер – радио Благоевград
Венцислава Венчова – репортер – ТВ „Око“
Жулиета Аргирова – репортер - ТВ „Око“
Заседанието бе открито от Председателя на Областния съвет за тристранно
сътрудничество г-н Бисер Михайлов, който преди да представи дневния ред, провери
наличието на кворум за заседанието. Поради липса на предложения за други точки в
дневния ред, същият бе приет единодушно.
По т. 1 от дневния ред г-н Михайлов даде думата на г-жа Станислава Поповска,
която подчерта актуалността на темата за младежката заетост и необходимостта от
ангажираност на всички присъстващи представители на институции на заседанието.
Г-жа Поповска обясни, че младежите до 29-годишна възраст са приоритетна
целева група съгласно Националния план за действие по заетостта. „Към края на месец
октомври средно месечният брой на безработните на територията на област Благоевград
е 20 962 или равнището на безработица е 13,9%, като броят на младежите в този общ
брой е 3 410 или 16, 3%. Спрямо същия период на 2014 г., г-жа Поповска подчерта, че се
забелязва намаление на младежката безработица, като тогава същата е била 17,7%.
Намалението при младежката безработица е с 1,8 пункта“.
По думите й трудовите посредници в Бюрата по труда работят много активно с
младите хора. В някои от бюрата има назначени психолози по Национална програма
„Активиране на неактивните лица“, където почти ежеседмично се провеждат по
определени графици Ателиета за търсене на работа и там младите хора се включват,
както в индивидуални обучения, така и в групови. Те се обувчават как да си напишат
автобиографията, как да се представят пред самия работодател по време на интервюто,
как да напишат мотивационното писмо за кандидатстване на определеното работнo
място.
Обърнато бе специално внимание на програма „Старт в кариерата“, където има
утвърдени работни места в публичната администрация, както в областни и общински
администрации, така и в териториални поделения на различни министерства и агенции.
По този начин се дава възможност на завършили млади хора да добият 9-месечен стаж
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по своята професия. Поповска уточни, че в момента текат интервютата при съответните
работодатели и 48 -те работни места определени за нашата област да бъдат заети от 15
януари.
По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се работи в две
направления. Първото е за стажуване от 6 месеца, а второто направлвние е обучение за
конкретно работно място. По тази схема вече около 480 младежи са със сключени
трудови договори. Предстои стартирането и на една съвсем нова схема насочена към
младежите до 29-годишна възраст. Тя ще се нарича „Обучение и заетост“. Първо чрез
поимени ваучери избраните млади хора ще се обучават, след което ще се наемат за срок
от 6 месеца от конкретен работодател. Възнаграждението на тези младежи е
минималната работна заплата. За програма „Старт в кариерата“ наетите получават 430
лв.
Поповска поясни също, че към някои общини вече има назначени младежки
медиатори, чиято роля е да партнира между самите институции. Целта е тези младежи,
които не са регистрирани в Бюрата по труда, нито учат, нито работят, да бъдат
мотивирани да ползват услугите на Бюрата по труда, за да бъдат включени в някаква
активна мярка.
Областният управител благодари на г-жа Поповска за изчерпателната
информация като подчерта, че Програма „Старт в кариерата“ е една наистина важна
схема за обучение и кадрово развитие в администрациите, благодарение на която
младежите стават качествени експерти, адаптирани към работната среда.
По т. 2 от дневния ред г-н Михайлов предостави думата на г-н Манолов, който
представи предложението си да се институционализират съвети за сътрудничество и в
общините, като това се инициира именно от органа на областно ниво – ОСТС. За целта е
необходимо да бъдат проведени срещи в самите общини, да се проведат консултации и
разговори по общини на ниво бипартитен и трипартитен диалог.
Манолов обоснова идеята си с аргумента, че съветите на ниво общини могат да
представят даден проблем на областно ниво, който да намери съответното решение.
„Идеята е да има диалог между работодатели, общини и работници, за да си помагаме
при решаването на проблемите, които стоят пред нас“, обясни Манолов.
Повдигнат бе и въпроса за колективното трудово договаряне, като Манолов
обърна внимание на тревожната тенденция към тяхното намаляване, а именно през 2010
година са били 210, съответно през 2015 година броят им е 130. Вероятната причина за
това намаляване, според Манолов е неразбирането на същността и важността на
колективното трудово договаряне. Той настоя общините да инициират колективно
трудово договаряне, в което ясно и категорично да бъдат разписани страните и техните
права и задължения, за да има прозрачност.
В отговор на г-н Манолов, г-н Шатев изрази съмнение за полезността и
ефективността на такива съвети и същевременно с това не вижда ефекта от колективните
трудови договори. Шатев обяви, че сформирането на ниво общински тристранни съвети
за сътрудничество е ненужно, защото се правят празни и кухи структури в общините,
които не дават резултат.
На свой ред Областният управител заяви подкрепа на идеята за създаването на
общински съвети за тристранно сътрудничество, като предложи това да стане в две
стъпки:
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На първо място КНСБ да внесе предложението за създаването на съветите по
официален път, след което да бъдат изискани становищата на членовете на ОСТС.
На второ място да бъдат изпратени писма до общините, за да се получи и обратна
връзка, тъй като става въпрос за създаване на съвети на доброволни начала, без да има
законово изискване за това.
На следващо място да бъдат поканени кметовете на заседание на ОСТС, на което
да се проведе дебат и така да се стигне до конкретното предложение за решение.
В подкрепа на предложението се изказа и г-н Марчев, който също застана зад
идеята да бъде чуто и мнението на кметовете.
Г-н Златев също взе думата, като подчерта ефективността на практиката да се
провеждат срещи по общини с различни браншови организации, на които да присъстват
титулярите на представляващите институциите, тъй като представителите по места не
разполагат с необходимия властови ресурс да поемат отговорност да вземат конкретни
решения.
В резултат на всички дискусии беше взето решението предложението от Манолов
да бъде внесено в писмен вид в Областна администрация – Благоевград и след това да
бъде дебатирано от членовете.
С това дневният ред бе изчерпан и г-н Михайлов закри заседанието на Областния
съвет за тристранно сътрудничество.
Секретар:…………………………….
/Красимира Крумова-Иванова/
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