РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ
ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията по заетост
към Областния съвет за развитие

Днес, 26.03.2019 г. от 14 часа в зала „Струма”, находяща се на партерния
етаж в сградата на Областна администрация – Перник, се проведе заседание на
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, в следния състав:
Председател: инж. Васил Павлов – Зам. областен управител на област Перник
Секретар: Росен Симеонов – Директор на „Бюро по труда” – Перник
Технически секретар: Ваня Банкова – Старши експерт „Регионално развитие”,
Областна администрация – Перник
Членове:
1. Росица Рангелова – Началник отдел «УЧРД», община Перник
2. Любка Димитрова – Зам.-кмет на община Радомир
3. Мария Добревска – Зам.-кмет на община Брезник
4. Румяна Младенова – Зам. кмет на община Трън
5. Димитър Боянов – Зам. кмет на община Земен
6. Любомир Владимиров – Директор „Инспекция по труда” - Перник
7. Ваня Коконова – Началник на РУО - Перник
8. Таня Каменова – Председател на КСБ - Перник
9. Надежда Стефанова – Ст. експерт към РДСП – Перник
10. Любомир Жотев – Председател на СРС „Подкрепа” – Перник
11. Симеон Илиев – Изпълнителен директор на РБЦ – Перник

Заседанието бе открито в 14 часа от председателстващия Комисията по
заетост към Областния съвет за развитие – инж. Васил Павлов.
С наличие на кворум, заседанието продължи с представяне и гласуване на
предварително заявения дневен ред:
1. Разясняване и обсъждане на правилата за разработване на Регионална
програма за заетост - 2019 г.
2. Одобряване на Методика за оценка на постъпилите проектни предложения
от областната и общинските администрации
3. Определяне и гласуване на състав на Комисия за разработване на
Регионална програма за заетост – 2019 г.
4. Дискусия
Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване и приет с единодушие от
членовете на Комисията.
Инж. Васил Павлов даде думата по точка първа и втора от дневния ред на
г-н Росен Симеонов – Директор на „Бюро по труда” – Перник.
Г-н Росен Симеонов приветства присъстващите с „Добре дошли!”. Относно
правилата за разработване на Регионална програма за заетост - 2019 г. той спомена,
че няма осезаема промяна в процедурата от миналата година. Размерът на
средствата, отпуснати за област Перник са завишени, но това завишаване се дължи
на промяната в размера на минималната работна заплата. Общият размер на
средствата за област Перник е 104 005 лв. Акцент бе поставен върху сроковете, в
които общините следва да депозират своите проектни предложения в Областна
администрация – Перник, а именно – най-късно до 12.04.2019 г.
Г-н Симеонов поясни, че общините имат възможност да наемат безработни по
Програмата, освен на пълен работен ден и на четиричасов и шестчасов работен ден.
Също така, продължителността на Програмата може да варира от 3 до 6 месеца. По
този начин общините биха могли да осигурят временна заетост за по-голям брой
безработни лица. Желателно е Програмата да приключи най-късно до 30.11.2019 г.,
така че Агенция по заетостта да извърши плащанията за месец ноември през месец
декември.
Що се касае до Методиката за оценка на постъпилите проектни предложения,
г-н Симеонов отбеляза, че критериите са заложени от Министерство на труда и
социалната политика и не подлежат на изменения. Те са:
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-

Критерий 1 – Средногодишно равнище на безработица за 2018 г. в

съответната община;
-

Критерий 2 – Средногодишен брой на регистрираните безработни лица за

2018 г. в съответната община;
-

Критерий 3 – Потребност на работодателите по програмата от работна сила.
Всеки критерий участва в оценяването със следните тежести: критерий 1 –

60%, критерий 2 – 30% и критерий 3 – 10%. На база на получените по тези три
критерия резултати, ще се разпределят средствата между общините и Областната
администрация.
Инж.

Павлов

благодари

на

г-н

Симеонов

за

изчерпателната

информация относно правилата за разработване на Регионална програма за заетост
- 2019 г. и методиката за оценка на постъпилите проектни предложения от
областната и общинските администрации и подложи на гласуване втора точка от
дневния ред.
Членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие
приеха с единодушие методиката за оценка на постъпилите проектни
предложения за Регионална програма заетост – 2019 г.
Инж. Павлов взе думата по точка трета от дневния ред, отнасяща се до
необходимостта от определяне и гласуване на състав на Комисия за разработване на
Регионална програма за заетост – 2019 г.
Инж. Павлов предложи следния състав на комисия:
Председател: г-жа Цветана Пиралкова – Главен секретар на ОА – Перник
Членове:
1. Ваня Банкова – Старши експерт „Регионално развитие”, Дирекция АКРРДС,
Областна администрация – Перник
2. Марчела Василева – Старши експерт „Регионално развитие”, Дирекция
АКРРДС, Областна администрация – Перник
3. Ирина Николова – Началник отдел «АППТ», «Бюро по труда» - Перник
4. Христина Цветкова – Главен експерт в «АППТ», «Бюро по труда» - Перник
Направено бе и уточнението, че целта на съставената Комисия ще бъде да:
1.

разработи Регионална програма за заетост на област Перник за 2019 г.
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2. направи оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от
областната и общинските администрации по утвърдена от Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие методика.
Предложението бе гласувано и прието с пълно единодушие от
членовете на Комисията.
Поради липса на въпроси и изчерпване на дневния ред инж. Павлов
благодари на присъстващите и закри заседанието.
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