РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

ПРОТОКОЛ
№ 2/30.11.2011г.
от заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана
Днес, 30.11.2011 г., от 14,00 часа в заседателната зала на Областна
администрация Монтана се проведе заседание на областния съвет за тристранно
сътрудничество в област Монтана /ОСТС/ във връзка с писмо с вх. № РР – 01-0412/23.11.2011г. относно обсъждане и решаване на наболели социално –
икономически проблеми в Европа и частност в страната. На заседанието на
присъстваха двата синдиката, за което Областния управител Монтана беше
уведомен с писма с вх. № РР-01-04-12-(2)/29.11.2011г.от КТ”Подкрепа” и РР-0104-12-(3)/29.11.2011г. от КНСБ Монтана.
На заседанието присъстваха:
1. Г-н Ивайло Петров – областен управител на област Монтана
2. Г-жа Нина Петкова - заместник областен управител, член и председател на
Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана
3. Инж. Иван Сергисов – председател на БСЧП „Възраждане” – Монтана
4. Инж. Цвети Коновски – председател на УС на БСК Монтана
5. Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана
6. Инж. Димитър Василев Петров – директор на дирекция „Инспекция по труда”
Монтана
7. Инж. Даниела Накова - директор Д „РСЗ” Монтана
8. Анушка Вълова - Директор на офис на НАП Монтана
9. Лина Маринова – и.д. директор БТ Берковица
10. Светла Узунова – директор ДБТ – Монтана
11. Ганка Борисова – началник отдел в БТ Лом, както и представители на
местните медии.
Срещата започна с приветствие за добре дошли от страна на г-н Ивайло Петров
за това, че присъстващите са уважили заседанието. Представи новият заместник
областен управител г-жа Нина Петкова и председател на ОСТС и каза, че на
следващите заседания тя ще председателства и води заседанията на Областния
съвет за тристранно сътрудничество за област Монтана. Г-н Петров обясни на
присъстващите,че заседанието е във връзка с писмо от министър Тотю Младенов
относно обсъждане и решаване на наболели социално – икономически проблеми в
Европа и частност в страната. Обясни, че двата синдиката не присъстват на това
заседание, за което има официални писма, но каза, че се надява на следващите
срещи те да бъдат част от тристранния съвет и да се възстанови социалният диалог.
Г-н Петров квалифицира заседанието по-скоро като работна среща, на която
присъстващите ще дискутират наболелите социални проблеми за област Монтана.
Продължи с представянето на основните акценти като обясни, че директор а на
регионална дирекция „Служба по заетост” - г-жа Накова, директора на дирекция

„Инспекция по труда” – г-н Димитър Василев, както и директора на офис на НАП за
област Монтана – г-жа Анушка Вълова, ще направят представяне на някои
специфични за тяхната област на работа като движение на работната сила,
регистриране трудови договори, събираемост на осигуровките и други.
Г-н Ивайло Петров обясни, че тъй като Северозападна България и в частност
област Монтана, е в тежка икономическа ситуация, демографски срив, е важно на
такива срещи да се споделят идеи и възможности за подобряване на жизнения
стандарт на населението. Той продължи с думите, че при наличната тежка ситуация,
при която по общини, като даде пример с общините Якимово и Вълчедръм, при които
на моменти безработицата достига до 50%, е важно да се намират възможности за
постигане на заетост, което може да стане по линия на програмите за заетост.
Г-н Петров обясни, че е предоставен на всички проект на Правилник за
организацията и дейността на областния съвет за тристранно сътрудничество, но той
няма да се разглежда на настоящата среща, поради факта, че синдикатите не
присъстват и че това ще бъде предмет на следваща среща. По този повод г-н Петров
отправи молба към членовете да се запознаят с изготвения правилник и ако имат
предложения и коментари, да ги предоставят писмено за бъдещо обсъждане и
корекция на документа. Областният управител продължи с представянето на една от
актуалните теми, а именно – стачката на железничарите – като обясни, че има
информация за предстоящо спиране на грайградски пътнически влак БойчиновциБерковица с час на заминаване от Бойчиновци в 22,01 часа. Г-н Петров каза по този
повод, че е имал среща с изпълняващия длъжността директор на „Железопътна
администрация”, както и че е подготвено мотивирано становище от областна
администрация за това, че този влак е важен, че той поема пътникопотока в късните
часове на деня и е връзката за пътуващите за Видин.
По повод стачката на земеделските производители, г-н Петров каза, че към този
момент има най-справедливото разплащане на субсидии по сектори и браншове.
След което г-н Ивайло Петров даде думата на г-жа Даниела Накова - директор на
регионална дирекция „Служба по заетост” Монтана. Г-жа Накова продължи като
започна с благодарност за поканата и изрази надежда, че на бъдещи заседания ще
присъстват и синдикатите, защото е важно да се възстанови и да има социален
диалог, тя продължи с представянето на мобилността на работната сила за периода
2009 – 2011 година за област Монтана като обясни, че параметрите на първичния
пазар на труда, е показател за това какво се случва в реалната икономика.
Г-жа Накова каза, че за 2011 година се отчита 10 месечието и че в сравнение с
2010 година, се наблюдава тенденция за подобряване на параметрите на политиката
на труда, както и на самата икономика. Основният подем, продължи тя, е при ОП
”Човешки ресурси” – за периода януари – октомври 2011 година, включените
безработни лица са 11 732 човека, което е 3,6% от месечно регистрираните като за
цялата 2010 година броят им е 12 436, което показва намаление със 704 души за
една година и то се дължи на включването на безработните лица в действащите
програми за заетост. Процентът на безработицата за 2011 година е 19,05%, докато
за цялата 2010 година е 20,07%.
Г-жа Накова продължи с извода, че след преброяването и за трите области
Видин, Враца и Монтана има намаление на икономически активното население с
62 000 души, което за периода от 10 години е с около 25%. Проблем, допълни тя,
представлява и липсата на качествени, млади хора, които да отговорят на
изискванията на фирмите и институциите. За 2011г. безработицата е с 1,2 пункта
по-нисък. За 10-те месеца на 2011 година има 6 334 заявени работни места, от
които 2 482 в реалната икономика, докато за цялата 2010 година този брой е 2 698
броя, което е доказателство, че държавния бюджет подпомага основно уязвимите
групи и по този начин е насочен към повишаване на конкурентноспособността на
реалния сектор. Заетите работни места в преработваща промишленост за 10-те
месеца на 2011 година, са 660 броя, докато за цялата 2010 година са 970 броя. Г-жа
Накова допълни, че такъв анализ досега не е правен и той ще подпомогне и
подготавката на стратегическата част на областната стратегия за развитие на област
Монтана, както и на други стратегии и програми в областта. Г-жа Накова използва
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случая да благодари на областния управител за оказаната помощ от негова страна
във връзка с популяризиране на ефектите от схема „Развитие” сред кметовете на
общини и кметства от област Монтана и каза, че включените в схемата за 2011
година са 1061 човека, докато за 2010 година са 400 човека. Сега предстои нова
заявка по схемата, както и предстоящи срещи с новите кметове.
Г-жа Накова продължи с представяне на програмата „Аз мога” като каза, че
включени в обучения са 1200 лица, по програма „Адаптивност” 60 човека, по
програма „Развитие” включените в обучения са 1146 човека като е преизпълнена
квотата от 80% за 2011 година. Най-голяма е динамиката в област Монтана – от
общо 3158 лица 1061, са за област Монтана. По програмата „Отново на работа”са
включени 42 лица, по програма „Създаване на заетост” са включени 30 човека на
възраст до 29 години. Г-жа Накова обобощи, че при тези програми е проблем, че
при наличието на демографска криза няма млади хора, наличните регистрирани
безработни са нискоквалифицирани.
По програма „Аз мога повече” одобрените безработни са 1364 души за област
Монтана, което надхвърля 50% от всички одобрени за трите области. По програмата
„Предприемчиви българи”, която е най-нова има два компонента – в момента тече
Компонент 1 за избора на фирми, през февруари 2012 година ще се одобряват
бизнес плановете, Компонент 3 – самото финансиране ще бъде вероятно през 2013
година. С въпрос към г-жа Накова се включи журналистката Венета Николова, която
зададе доуточняващ въпрос дали това означава, че ще се финансират проектите
едва през 2013 година, на който въпрос г-жа Накова отговори, че това е найвероятният срок, но че не може да се ангажира докрай с този срок, тъй като самото
решение се взема от междинното звено по прорамата, което е Агенцията по заетост в
София.
Дискусията продължи с представянето на г-жа Анушка Вълова – директора на
НАП,офис Монтана. Г-жа Вълова започна представянето на броя сключени и
прекратени трудови договори за 2008 година – 18 854 броя са сключените договори
като за същата година броя на прекратените договори е 22 854 броя, което показва
засилващата се тенденция на настъпващата криза. През 2009 година са сключени
14 848 договора като прекратените са 22 498 трудови договори. През 2010 година са
сключени 13 624, а са прекратени 18 642 договора. За 2011 година данните са –
сключени договори 13010, прекратени са 13 246 договора, което показва, че са
наети лица за определен срок от време. По отношение на осигуровките – за 2009 г.
внесените осигуровки са 37 494 000 лв, през 2010 година са 33 519 000 лв, а през
2011 г са 34 550 000 лв, което се дължи на увеличението на осигурителната тежест.
Г-жа Вълова продължи с представяне на информация за просрочените
осигуровки, които те разделят на събираеми на стойност към 30.10.2011г. –
3 667 975 лв, частичновъзвръщаеми на стойност 6 620 000 лв и трудносъбираеми
5 433 000 лв. Тя обясни, че трудносъбираемите се отнасят за фирми, които са
прекратили дейността си, не могат да обезпечат дължимото и затова се водят за
несъбираеми. За частично събираемите има планове за събиране, но тъй като има
междуфирмени спогодби, изплащат се заплати на служители, осигуровките се
дължат, те се оказват в тежест за фирмите и тази осигурителна тежест е голяма в
условията на икономическата криза. След това се включи г-н Ивайло Петров, който
повдигна въпроса за реализиран и представен наскоро проект за сивата икономика,
където се цитират данни за наличие на 50-60% дял на сивата икономика в
икономиката на област Монтана, на което той отреагира, че едва ли е коректно
казано, тъй като е невъзможно и допълни, че по-скоро се има впредвид, че това са
хора, заети в сивата икономика не само на територията на областта, а са жители на
област Монтана, но работещи и живеещи на друго място – в столицата и големите
градове или в чужбина.
Г-жа Вълова обобщи като каза, че в сивата икономика има заети лица почасово,
към което се включи и г-н Димитър Петров от Инспекцията по труда и каза, че
заедно се извършват проверките по места, по фирми и успяват да постигнат добри
резултати. Инж. Петров продължи с представяне на данни от инспекцията – общият
брой проверки за двете области Видин и Монтана са 4201 броя като работят общо 14
инспектора. Регистрирани са 15 748 нарушения, които са свързани с предписания за
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отстраняване на нередности. Обявените трудови договори са около 100, брой
съставени актове – 1235 бр. като влезлите в сила наказателни постановления
са1103 на стойност 545 130 лв.
Инж. Димитър Петров продължи с това, че се насочва вниманието към
негативните явления – проверка за работа без трудови договори, което е
съществено нарушение – в тези ситуации работниците нямат права, нямат
осигуровки, гаранции при трудови злополуки. Той спомена за намерението на
правителството несключването на трудови договори да се криминализира. Той каза,
че се наблюдава тенденция на увеличаването на броя на жалбите от работниците
към работодателите – през 2010 година те са били 150 жалби, а през 2011 година са
500, което е доказателство, че хората все повече вярват, че държавата ще реши
проблемите им. Той допълни, че се очакват законодателни промени, с които да се
санкционира и работника за работа без трудов договор.
След тези изнесени данни започна дискусия с коментара на г-н Ангелов от ТПП
Монтана, че ситуацията в действителност е по-тревожна по отношение на
безработицата. Той продължи с това, че безработицата е в пъти по-висока от това,
което официално се отчита и начина за промяна е като се привличат инвестиции в
областта. Той предложи също така да се увеличи броя на инспекторите и в
Инспекцията по труда, за да се правят повече проверки, за което предложи
областният управител да съдейства, но г-н Ивайло Петров каза, че щатните бройки
са регламентирани в устройствените правилници на съответните администрации и в
този смисъл на може да се направи нищо. Областният управител каза, че идеята за
инвестиции е добра, но в този аспект са по-активни и с повече правомощия
общините, както и кметовете, които ако са достатъчно гъвкави и адаптивни към
изискванията на чуждия инвеститор, реализират инвестиции по места. Друг проблем
в този аспект, е липсата на достатъчно квалифицирана работна ръка в областта.
Областният управител продължи с това, че държавата се опитва да преодолява
проблемите с различните форми на субсидирана заетост, важно е да се проведе
регионална кампания за бъдещата активност, да се преодолеят грешките при
отчетите на общините по програмите, за да не се забавят плащанията.
Г-н Цвети Коновски продължи с друг въпрос и молба за съдействие към
областния управител относно състоянието на моста при Сопово – пътя Берковица –
Вършец, в участъка към Криводол и изказа своите опасения, че се губят
потенциални туристи, инвеститори, от това губи и бизнеса в района. Дискусията
продължи с това, че 1/3 от държавните помощи отиват в социални помощи за,
ромското население не се включва социално, на което директорите от бюрата по
труда отреагираха, че вече има изискване да имат отработени 14 дни в месеца, за да
получат социална помощ.
Инж. Иван Сергисов се включи с коментара, че не е оптимист за привличането на
инвестиции в областта, защото не се реализира обучение в реалния сектор и няма
кадри в този сектор. Той повдигна идеята за създаването на филиал на Висш
университет в областния град – да се включат с усилията си всички народни
представители и да се лобира за това. Областният управител каза, че се работи в
такава насока, но са нужни време и средства, за да се реализира идеята.
Областният управител продължи с темата за посещаемостта на учениците в
училищата, той каза, че предстоят съвместни проверки съвместно с ДСП, РИО, както
и представители на областната администрация като целта е не да се лишат
родителите от детските надбавки, което е предвидено като санкция, а по-скоро да се
осигури база от бъдещи кадри в област Монтана. Дискусиите продължиха по
проблемите на пътната инфраструктура в областта с коментари и въпроси от
журналисти във връзка с ремонта на участъка Е79 Монтана – Доктор ЙосифовО –
Видин, както и за обхода на Берковица.
Дискусията продължи с включването на г-н Ангелов във връзка с представено
становище от БТПП за това, че поддържат пенсионната реформа, той представи на
вниманието на присъстващите копие на писмото, в което в 11 точки са преставени
доводи и аргументи в подкрепа на реформата.
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Областният управител г-н Петров обобщи като каза, че областния съвет за
тристранно сътрудничество е отворена за дискусии структура, приемат се различни
предложения в подкрепа на преодоляване на икономическата и социално криза в
областта.
Дискусиите продължиха по линията на предстоящите училищни проверки, питане
от журналисти дали не е по-подходящо да се дават ваучери на ромите, вместо 40 лв,
тъй като те не ги използвата за храна и злоупотребяват с тях.
Областният управител г-н Петров отново призова постоянните членове да
прегледат представения проекта на Правилник и призова при въпроси и
предложения, да се изпращат писмени такива до председателя на ОСТС, след което
благодари още веднъж на присъстващите, с което заседанието приключи.

Председател на ОСТС: /п /
/Нина Петкова/

Постоянни членове: 1. Людмил Кръстев - отсъства
2. инж.Цвети Коновски /п/
3. инж. Иван Сергисов /п/
4. Пламен Петров - отсъства
5. Ангел Ангелов /п/
6. Мария Лазарова - отсъства
7. инж. Иван Александров - отсъства
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