ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
04.08.2015 г.
От работна среща на министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин
с представителите на структурите на Министерство на труда и социалната
политика (МТСП) в област Русе
На 04.08.2015 г., (вторник) от 15.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе работна среща между министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин
с представителите на структурите на МТСП в област Русе. Присъстваха г-н Ивайло Калфин
– вицепремиер и министър на труда и социалната политика, г-н Стефко Бурджиев – областен
управител на област Русе, двамата заместник областни управители – г-н Станимир Станчев
и г-н Явор Янчев, представители на структурите на МТСП в област Русе – БТ, ДИТ, РДСП,
ДСП, ТП на НОИ, ДРСЗ и чл. кор. проф. дтн. Христо Белоев – ректор на Русенски
университет „Ангел Кънчев”.
Срещата бе протоколирана от г-н Карло Джантов – стажант в Областна администрация
Русе.
Г-н Стефко Бурджиев приветства всички участници в срещата и даде думата на г-н
Ивайло Калфин.
Г-н Калфин благодари на г-н Бурджиев и започна с кратко изложение, споменавайки
приоритетните теми и целите на самата среща. Подобни срещи са проведени в Търговище и
Разград. Вицепремиерът предложи основни теми на предстоящата дискусия да са пазара на
труда, социално подпомагане и инспекцията по труда, да се обсъдят наболели проблеми в
работата на гореизброените институции. След това г-н Калфин даде думата на г-н Драгомир
Николов, директор на ДРСЗ Русе.
Г-н Драгомир Николов представи информация за ситуацията в Русенска област и
най-вече за младежката безработица, като спомена, че в Русе е най-нисък процента на
младежка безработица в България. Той не пропусна да отбележи и развитието на града в тази
област и добрата работа, която институциите вършат, за да се постигнат тези цели.
Г-н Калфин благодари на г-н Николов и гo поздрави за постигнатите резултати и за
иновативните мерки, които са приложили. Той пожела да чуе идеи за справянето с
младежката безработица, като изложи някои неизменими факти, като де-мотивация на
младежите, необразованост и т.н. Също пожела да чуе мнения по програмата за подпомагане
хората в предпенсионна възраст.
Г-жа Пенка Пометкова – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Бяла взе
отношение по въпроса за хората в предпенсионна възраст. Нейното мнение бе, че тази
програма е крайно неефективна и е нужна промяна. Една от главните причини е, че срок от 2
години е доста кратък. Г-жа Пометкова наблегна на важността да се промени ситуацията с
възрастните хора, тъй като много работодатели отбягват да подписват договори с такива
хора.
Г-н Румен Януаров – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Русе пожела да
допълни казаното от г-жа Пометкова. Той обясни, че за него промяна на срока от 2 години
няма да промени съществено съществуващата ситуация. Подчерта, че най-съществения
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проблем за хората в предпенсионна възраст е недостигащият стаж. Той отбеляза, че именно
тази промяна ще направи програмата по-достъпна.
С неговото изказване темата за пазара на труда приключи и г-н Калфин даде думата
на представителите на Дирекция „Социално подпомагане“ Русе да представят дейността на
своята институция.
Г-жа Кристина Георгиева – Директор на РДСП Русе представи своите колеги по
общини, след което изрази положителното си мнение за дейността на всичките дирекции по
общините и за доброто им сътрудничество с другите институции. Г-жа Георгиева спомена
също за добрата работа с клиентите, високото качество на работа и обслужване, тя похвали
най-вече дирекцията за закриването на домовете за сираци. Директорът на РДСП Русе добави
също, че комуникацията с институциите-партньори е много добра.
В хода на дискусията беше обърнaтo внимание и на работата на „личните асистенти“.
Г-н Калфин отбеляза като основен проблем липсата на доверие за начиа по който се избират
асистентите и, че трябва да се работи в посока за промяна на негативните нагласи на хората.
Г-жа Росица Иванова – Директор на ДСП Русе похвали изцяло дейността на
дирекцията. Тя обясни, че област Русе е в основата на създаването на стратегията на
национално ниво. Г-жа Иванова даде също предложение за промяна на закона за семейните
помощи. По отношение на личните асистенти, директорът на ДСП Русе каза, че са в добро
партньорство с общината и предложи създаването на комисия, за да се избегнат съмненията.
Г-н Калфин изслуша мнението на представителите на ТП на НОИ Русе и на ДИТ Русе,
които представиха дейността на техните дирекции и проблемитe, които срещат в ежедневната
си работа.
Г-н Калфин благодари за домакинството и за активността в дискусията, след което
г-н Стефко Бурджиев закри работната среща.
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