РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
У Т В Ъ Р Д И Л:
ИВО ИВАНОВ
И.Д. Областен управител
Съгласно Заповед № РД- 171/ 02.12.2002г

ПРОТОКОЛ
От проведено редовно (онлайн) заседание на
Областният съвет за тристранно сътрудничество в област Перник

Днес 04.12.2020 г. (петък) от 11:00 ч. в Заседателна зала „Струма” се проведе
редовно (онлайн) заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество в област
Перник чрез онлайн платформата за видеоконферентни разговори - “Cisko webex”.

В онлайн заседанието взеха участие:
1. Иво Иванов – и.д. Областен управител (Съгласно Заповед № РД - 171/ 02.12.2002г);
2. Изабела Борисова – директор дирекция АКРРДС;
3. Михаела Асенова – старши юрисконсулт и секретар на Съвета
4. Ивайла Касърова - Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”,
гр. Перник;
5. Иво Пушев – Директор РУ“Социално подпомагане“ гр.Перник
6. Симеон Илиев - Изпълнителен директор на Регионален бизнес център, гр. Перник и
член на Стопанска камара Перник;
7. Тони Николова – главен експерт „Агенцията за хора с увреждания” за Югозападен
район;
8. Мариана Николова - представител на СРС „Подкрепа“ гр. Перник;
9. Седевчо Варадинов - представител на „Съюз за стопанска инициатива”;
10. Таня Бегова – регионален координатор на КРИБ – Перник.

С оглед на това, че има присъстващи представители и от трите страни- държавата,
работниците и служителите и от работодателите, заседанието има необходимия
кворум и се счита за редовно.
Заседанието бе открито и водено чрез онлайн платформата за видеоконферентни
разговори - “Cisko webex” от г-н Иво Иванов – Председател на Областния съвет за
тристранно сътрудничество, който запозна членовете с дневния ред за провеждане на
редовното заседание, както следва:
1. Гласуване на промени в Правилника за организацията и дейността на Областния
съвет за тристранно сътрудничество;
2. Представяне на доклад от г-жа Ивайла Касърова;
3. Представяне на доклад от г-н Росен Симеонов;
4. Представяне на доклад от г-н Иво Пушев;
5. Представяне на антикризисни мерки, управлявани чрез Министерство на
икономиката ;
6. Представяне на доклад от г-жа Таня Бегова;
7. Други.
След изчитане на дневния ред, същият бе гласуван и приет единодушно от
всички присъстващи.
По точка 1.
г-н Иво Иванов: Моля, г-жа

Михаела Асенова, заповядайте

по първа точка от

дневния ред от Съвета за предложение за допълнение на Правилника.
Г-жа Асенова:

Здравейте на всички, предвид обявената в момента извънредна

епидемична

обстановка

спазването

на

в

страната,

провеждаме

противоепедимичните

мерки

заседанието
обявени

от

онлайн,

с

цел

Министъра

на

здравеопазването. Необходимо е този начин на провеждане да се регламентира в
Правилника

за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно

сътрудничество,

като

Областна

администрация

–

Перник

прави

следното

предложение:
Към чл.5 от Правилника да бъдат добавени алинеи 6, 7 и 8 със следният
текст:
(6) В случай на обявено военно или друго извънредно положение и/ или
обявена извънредна епидемична обстановка върху територията на страната и/ или
област Перник, заседанията на Съвета могат да се провеждат и дистанционно
(онлайн) като едновременното присъствие на председателя и членовете се осигурява
чрез онлайн конферентна връзка, гарантираща установяването на самоличността и
ползваща участие в обсъждането и вземането на решенията.
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(7) При провеждането на заседания по ал.6 се спазват съответно
установените изисквания, в това число за кворум и мнозинство за приемане на
решенията, а необходимата организация се осъществява от Председателя на Съвета.
(8) Уведомяването на членовете на Съвета за заседание по ал.6 се
извършва с писмена покана, изпратена по електронен път, не по рано от 5 дни
преди провеждането на онлайн заседанието.
Г-н Иванов: Има ли някой коментар или възражение по предложеният текст, ако не,
да гласуваме предложеното допълнение.
Предлоението за допълване на правилника бе прието единодушно.
По точка 2.
Г-н Иванов: Моля г-жа Ивайла Касърова да докладва.
Г-жа Касърова: Здравейте на всички, радвам се да Ви видя в този формат, това което
дирекция социално подпомагае прилага като мерки, обхващащи както възрастни така и
деца.
Допуска се настаняване, ако лицето е в крайна нужда и

не е на лице друга

алтернативна възможност, като се спазват всички карантирни мерки, ПСР- тестове и т.н.,
тъй като както знаете има бездомни лица, без близки и роднини, които да се погрижат за
тях. Когато от тези действия зависи живота на тези лица със съдействието на всички
органи, РЗИ и Полиция може по изключение да се допусне такова настаняване. Вие знаете
колко много са мерките, които държавата подкрепя хората, които в един момент по една
или друга причина са останали без работа, или пък са в не платен отпуск. Това, което в
момента е изключително актуално и обнародвано с Постановление 218, и има промяна в
Правилника за прилагане на социалната помощ, като се отпуска и се създава нова помощ,
наречена 16 „Б“, от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане – „при
обявено извънредно положение, или обявена епедимична обстановка, за която имат право
родителите, чийто деца са до 14 – годишна възраст. В момента е голям наплива в нашата
система за този вид помощ, тъй както

знаете, че със Заповед на министъра на

здравеопазването всички ученици не се обучават присъствено, а са онлайн и много от
родителите от тези деца до 14- годишна възраст се възползват от възможността да подадът
заявление за помощ в социалната служба. Има към момента много заявления подадени,
като искам само да цитирам някой неща, двамата или единият от работещите родители или
единият, който отглежда детето си да не може да извършва дистанционно работата си,да
няма възможност да ползва платен отпуск,двамата или единият да са останали без работа ,
но да нямат право на обезщетение за безработица, и размерът да е по – нисък от средно
месечният, който е определен. Много голям е

кръгът от хората, които ще получат тази

помощ. Само за броени дни от 27 ноември 2020г. от както са излезли в он лайн обучение,
до вчера, тъй като днес не съм правила справка са подадени над 100 заявления, така че
всяка минута този брой се променя. Ние ще обработваме приоритетно в месец декември
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всички заявления, за да можем да ги осигурим на тези хора, които ще останат без доходи,
да получат своите обезщетения в месец декември, проведени са разговори с „Български
пощи“, за да могат, когато ние обработваме всичко за всяка седмица, обработеното да е
получено на време, защото всяка една помощ, освен всичко друго да е навременна.
Друго, което за последно ще кажа за друга помощ, която се получава при нас е, че
тази помощ не може да се ползва едновременно заедно с помощ „Запази ме“.
Ако има някакви въпроси по мерките, моля заповядайте.
Въпроси нямаше и думата взе г-н Иванов.
По точка 3.
Г-н Иванов: г-н Росен Симеонов няма възможност да вземе участие в срещата за това,
да преминем към точка 4 от дневния ред, като моля г-н Иво Пушев да докладва.
Г-н Пушев:
Здравейте, както каза и г-жа Касърова промените се актуализират редовно, осигурен е
контролен достъп до сградата, като се мери телесната температурата на служителите преди
работа и на посетителите, като не се допускат такива с повишена температура над 37,2
градуса. Също така се регулира потока на гражданите, изчакват се, не се допуска
струпване. Осигурени са предпази стъкла на служителите, които обслужват клиенти,
дезифекцира се регулярно. Вече наблюдавам, че започват да се използват електронни
услуги повече от обикновенно. Предприетите мерки смятам, че са адекватни, тъй като
освен заразата COVID-19, се ограничават и друг вид зарази.
Подсигуряваме на служителите работа и обучения от разстояние и в дистанционна
форма- за тези, които могат, за съжаление нашата специализирана администрация е
свързана с отпускане на обезщетения за временна неработоспособност или безработица.
Ние обслужваме над 42 хиляди пенсионери, което съвсем не е малко, тъкмо се
наблюдаваше намаление на безработицата, която към края на миналият период от време
март 2019г. е била 1120- 1300 човека, то сега е над 1500 човека. С новите мерки очакваме
да се повиши отново безработицата спрямо броя на обезщетените.
Искам да заява, че въпреки обстановката, няма върнати и необслужени граждани, да са
нарушени права във връзка с получаване на обезщетения и да са ощетени.
За това докладвам, че териториалното поделение на НОИ се справя добре, като се
справяме с поставените задачи.
По точка 5. Г-н Иванов Няма включили се представители от страна на Министерство
на икономиката, които да представят антикризисните мерки, управлявани чрез тях. Ще се
опитаме да се свържем на по- късен етап за предоставяне на становище по темата.
По точка 6. Г-н Иванов, моля г-жа Таня Бегова да докладва.
г-жа Бегова: Привет на всички, относно необходими нови мерки за намаляване на
негативното отражение на корона кризата върху дейността на предприятията в условията
на сегашния епидемичен взрив от COVID -19, Споделяме убеждението, че навременни ,
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добре обмислени и координирани мерки

за намаляване на негативното отражение на

корона кризата върху дейността на предприятията като цяло ще доведат до запазване на
стопанската

активност

и

съхраняване

на

потенциал,

който

да

позволи

бързото

възстановяване на икономиката. Такива мерки са в пълно съответствие с общностното
право и в този смисъл са допустими на национално равнище. Предлагаме следните спешни
мерки за облекчаване на щетите, предизвикани от кризата в страната.
I.

Помощ, съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3,
буква „б“ от ДФЕ

II.

Помощ под формата на отсрочване на данъци и/ или отсрочване на осигурителни
вноски.

Като въвеждането на тези механизми от една страна ще осигурят по- бърза и адекватна
ликвидна подкрепа за бизнеса ( като дължимите суми не се опрощават, а се отсрочват, т.е.
бюджетът ще получи средствата в по – късен период от време, а от друга страна
ликвидността на предприятията и потреблението, което генерира данъци ще бъдат
адекватно подкрепени.
Прилагаме по- подробно описани механизмите на предложените мерки със становище от
г-н Георги Милев- Председател на УС на КРИБ.
Г-н Иво Иванов: Благодаря на г-жа Бегова за направения доклад по темата. С оглед
сериозността на предизвикателствата, пред които е изправен бизнеса, предлагам да
изпратим становището на КРИБ- Перник, до Министерство на икономиката за предприемане
на своевременни адекватни мерки за подкрепа на бизнеса в област Перник.
Предлагам предложението да бъде гласувано - всички са „за“.
По точка 7.
Г-н Иво Иванов: Има ли предложения за други теми- Не, Добре, в такъв случай закривам
днешното заседание след взетите две решения и Ви благодаря за

включването в

днешната онлайн среща. Бъдете здрави!
Иво Иванов – Председател на Областния съвет за
Тристранно сътрудничество в качеството си на
и. д. Областен управител (Съгласно Заповед № РД - 171/ 02.12.2002г);
Протоколирал:
Михаела Асенова – ст. юрисконсулт и секретар на
на Областния съвет за
Тристранно сътрудничество
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