РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
У Т В Ъ Р Д И Л: /П/
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ
Областен управител
на Област Перник

ПРОТОКОЛ

от Комисия по заетост (КЗ) при Областен съвет за развитие

състояла се на 09.03.2017г., 14 часа, в Областна администрация Перник, пл.”Св.Иван
Рилски 1”,зала Струма

Днес, 09.03.2017г. от 14 часа в зала Струма, находяща на партерния етаж на
Областна администрация - Перник се проведе заседание на Комисия по заетост, на
която присъстваха:

Председател: Васил Михайлов – Областен управител на област Перник
Секретар – Росен Симеонов – Директор – Бюро по труда – Перник
Технически

секретар

–

Росица Рангелова

-

Главен

експерт

развитие“
Цветана Пиралкова – главен секретар Областна администрация Перник
Изабела Борисова – Главен експерт „Регионално развитие“
Ирина Николова – Началник отдел АППТ; Бюро по труда Перник
Лазар Лазаров – старши експерт АППТ; Бюро по труда Перник

Любомир Жотев – Председател на СРС „Подкрепа“ – Перник
Елена Симеонова – КСБ ОП Перник
Иво Симеонов - Зам. – кмет – община Ковачевци
Димитър Боянов – Зам. – кмет – община Земен
Мария Добревска – Зам. – кмет – община Брезник
Цветислава Цветкова – Зам. – кмет – община Трън
Красимира Василева – Главен експерт – РДСП – Перник
Мая Симеонова – Началник – отдел ТСБ Югозапад – Перник
Елисавета Кирилова – представител с пълномощно на община Радомир
Симеон Илиев – Изпълнителен директор – РБЦ – Перник

„Регионално

Росица Симеонова – Старши експерт – РУО – Перник
Анна Цветкова – Директор ОД „Земеделие” Перник
Мария Захариева – Директор на дирекция „ИТ“ – Перник
Олимпия Михова – представител с пълномощно на община Перник

Заседанието бе открито в 14 часа от председателя на комисията г-н Васил
Михайлов, който даде думата на г-н Росен Симеонов. След като се установи
наличието на кворум от присъстващите членове на Комисията по заетост, бе
пристъпено към дискусия на основните точки по дневния ред:

1. Обсъждане и разясняване на правилата за разработване на регионална
програма за заетост и обучение 2017 г.
2. Определяне и гласуване състав на Комисия за разработване на регионална
програма

за

заетост

и

обучение

на

основа

на

постъпилите

проектни

предложения от областната и общинските администрации.
3. Одобряване на Методика за оценка на постъпилите проектни предложения
от областната и общинските администрации.
4. Разни.
На представителите на институциите предварително беше раздаден дневният ред
за провеждане на заседанието. Г-н Симеонов попита членовете на комисията
относно предложения за промени във връзка с дневния ред. Членовете на комисията
нямаха предложения за промени, следователно се премина към разясняване на
процедурите по точка 1. Г-н Симеонов коментира, че преди заседанието са връчени
уведомителни писма на всяка една община от територията на област Перник, в които
са

посочени

насоките

за

реда

на

изработване

на

съответните

програми

и

формулярите, които трябва да бъдат попълнени. Финансовите средства, определени
за област Перник са в размер на 73 402 лева. Сега, както и миналата година ще се
разработва една Регионална програма на област Перник на база разработените и
подадени програми от общините на територията на област Перник. Акцентът при
безработните лица е насочен към: младежи до 29 години с подгрупа до 25, които не
се обучават и не са заети, лица над 50 годишна възраст и лица с ниска степен на
квалификация и образование, включително лица от ромски произход, лица с
увреждания и продължително безработни. Разликата на програмата от миналата
година е в продължителността, сега тя не трябва да бъде по-малко от 6 месеца.
Срокът на изпълнение на програмата е не по-късно от 30.11.2017г.
Г-н Симеонов попита за възникнали въпроси от страна на членовете на комисията.
Г-н Димитър Боянов – Зам. – кмет на община Земен попита кога е крайният срок за
подаване на програми.
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Г-н Симеонов – крайният срок за подаване в МТСП е 31.03.2017г, а срокът за
общините е 17.03.2017г. Необходимо е комисията, която ще се формира и гласува на
това заседание да има време да оцени и обобщи подадените от Вас програми в едно
общо проектно предложение и да я подаде в МТСП. Имате време и срока е напълно
разумен, смятам, че ще се справите без проблем.
Г-жа Цветана Пиралкова – главен секретар Областна администрация Перник: Ще
имате възможност да се запознаете подробно с указанията в писмото, което вече
имате. Важните дати

са: 17.03.2017 – краен

срок за подаване на проектни

предложения от общините; 22.03.2017 – заседание на КЗ, на което да се одобри
изготвената Регионална програма за подаване в Министерство на труда и социалната
политика (МТСП). Съгласно регламента на Министерството е важно да спазим крайните
срокове, тъй като подавани проектни предложения след крайния срок няма да бъдат
разглеждани в МТСП. Ето защо Ви моля до края на работния ден на 17.03.2017г. да сте
предали Вашите проектни предложения. Друго важно изискване е да предложите
програмите в съответния формат, който е разработен от министерството.
Г-н Симеонов премина към точка 2 от дневния ред, а именно определяне и гласуване
състав на Комисия за разработване на регионална програма за заетост и обучение на
основа

на

постъпилите

проектни

предложения

от

областната

и

общинските

администрации. Той запозна присъстващите с предложение за състав на комисия, която
да разработи регионална програма за заетост и обучение на област Перник и направи
оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и общинските
администрации по утвърдена от Комисията по заетост методика. След което се
пристъпи към гласуване на състава на експертната комисия, която бе единодушно
приета от членовете на комисията по заетост.
Премина се към 3 точка от дневния ред - Одобряване на Методика за оценка на
постъпилите проектни предложения от областната и общинските администрации. Г-н
Симеонов направи прочит на предложената Методика( препис, от която имаха всички
членове на комисията) за оценка на подадените проектни предложения по Регионална
програма за заетост и обучение 2017 г. След подробно изчитане на всички заложени
критерии попита членовете за възникнали въпроси и възражения.
Г-жа Мария Захариева – Директор на дирекция „ИТ“ – Перник отбеляза една
техническа грешка на 2 стр. от методиката, която ще бъде от коригирана я увери г-н
Симеонов
Г-жа Мая Симеонова – Началник – отдел ТСБ Югозапад – Перник отбеляза, че
направеният интервален ред на стр. 2 по критерии 2 не са зададени коректно.
Правилното е втори ред да започва с 1001, трети – 2001, четвърти – 3001 и т.н.
Г-н Симеонов – забележката Ви е уместна и това нещо ще бъде коригирано в
методиката.
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След направените корекции, комисията гласува и единодушно прие методиката.
Премина се към точка 4 от дневния ред – Разни. Представителите на община Брезник
и Трън имаха коментари относно това как ще бъдат разпределени бройките и че като
най – голяма община Перник ще получи най-много.
Г-н Симеонов – идеята е да се намали безработицата, ще бъдат равномерно
разпределени бройките, тъй като по-малките общини пък ще получат повече точки за
процент безработица.
След като нямаше повече въпроси и коментари, заседанието се закри.

СЕКРЕТАР НА
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ: /П/
/ РОСЕН СИМЕОНОВ/

Приложения:


Приложение 1 - Методика За оценка на подадените проектни предложения по
Регионална програма за заетост и обучение 2017г.



Приложение 2 – Оценъчен лист / неразделна част от методиката/



Приложение 3 – Заповед № РД-36/ 16.03.2017 г.
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Приложение 1

У Т В Ъ Р Д И Л: /П/
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ
Областен управител
на Област Перник

МЕТОДИКА
За оценка на подадените проектни предложения по Регионална програма за
заетост и обучение 2017г.

1. Настоящата методика е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 25а на
Правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта и цели създаването
на единен инструментариум при подготовката и оценката на проектните предложения
на общините и областната администрация за изготвяне на Регионална програма на
област Перник.
2.

Методиката

ще

бъде

използвана

от

експертната

комисия,

създадена

по

предложение на Комисията по заетостта в област Перник и назначена със заповед на
Областния управител, със задача да изготви проект на регионална програма за
заетост и обучение на област Перник, въз основа на оценка и подбор на постъпилите
предложения.
3. Допустими участници.
Допустимите участници са определени в чл.33 на Закона за насърчаване на
заетостта.
4. Етапи на оценяване.
4.1. Административно съответствие.
Експертната комисия извършва административна проверка на попълнения
формуляр на проектните предложения. Ако същият не е попълнен съгласно
предварително дадените указания или е подаден след предварително обявения краен
срок, съответния участник не се допуска до оценка и по-нататъшно участие в
процедурата.
4.2. Съответствие с целите, приоритетите и инструментите за провеждане на
държавната политика по заетостта.
Съответствието на проектните предложения ще се оценява по следните критерии:

Критерий 1 - Средногодишно равнище на безработица за 2016г. в съответната
община.
Официалните данни ще бъдат взети от Бюро по труда гр. Перник.
По този критерий ще се поставят точки от 1 до 5, както следва:
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Равнище на безработица: 0-10% - 1 т.
Равнище на безработица: 10% -20% - 2 т.
Равнище на безработица: 20% - 30% - 3 т.
Равнище на безработица: 30% - 40% - 4 т.
Равнище на безработица: 40% - 50% - 5 т.
Критерий 2 - Средногодишно безработни за 2016г. в съответната община.
Официалните данни ще бъдат взети от Бюро по труда гр. Перник.
При този критерий ще се взема предвид броя на безработните за съответната
община., като коефициента на точките ще се определя както следва:
Брой безработни: 0

- 1000 бр. безработни

– 1 т.

Брой безработни: 1001 - 2000 бр. безработни – 2 т.
Брой безработни: 2001 - 3000 бр. безработни – 3 т.
Брой безработни: 3001 - 4000 бр. безработни – 4 т.
Брой безработни: 4001 - 5000 бр. безработни – 5 т.

Критерий 3 – Потребностите на работодателя от работна сила – по 0,1 т. за всяко
заявено работно място
Критерий 4 - степен на съответствие на очакваното въздействие на програмата
върху целите и приоритетите на общинските планове за развитие и областната
стратегия за развитие.
По този критерий ще се поставят точки от 1 до 5

в зависимост от степента на

съответствие на очакваното въздействие на програмата върху целите и приоритетите
на общинските планове за развитие и областната стратегия за развитие.

Комплексната оценка на всеки участник ще се изчислява по оценъчен лист –
приложение към настоящата методика.
Крайното класиране на участниците се извършва съгласно броя на получените от тях
точки, като тези получили повече точки ще бъдат класирани с определянето на поголям финансов ресурс за назначаване безработни лица.
Ако някоя от общините не участва с проектно предложение или е заявила по-малко
бройки, експертната комисия преразпределя бройките на останалите общини и
областната администрация.
Областна администрация - Перник няма да се оценява по равнище на безработица и
броя безработни, тъй като показателите се припокриват с показателите на общините.
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Приложение 2

ОЦЕНЪЧЕН ЛИСТ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ/ОБЩИНА :.....................................................
Критерии
1. Равнище
1.1. От
1.2. От
1.3. От
1.4. От
1.5. От

Точки

на безработица
0% до 10 %
10% до 20%
20% до 30%
30% до 40%
40% до 50%

1
2
3
4
5
1 точка за всеки
до 1000
регистрирани
безработни лица
0,1 т. за всяко
заявено работно
място

2.Брой регистрирани безработни лица

3. Брой точки за заявени работни места
4. Степен на съответствие на очакваното въздействие на
програмата върху целите и приоритетите на общинските
планове за развитие и областната стратегия за развитие
Общ брой точки

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:
Председател: ..........................
Членове:
1. .................................
2....................................
3. ..................................
4. ..................................
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от 1 до 5 точки

Оценка

Приложение 3

ЗАПОВЕД
№ РД-36
гр. Перник 16.03.2017 г.

На основание чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.25 а
от Правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта

НАЗНАЧАВАМ КОМИСИЯ,
КОЯТО ДА:

1.Разработи регионална програма за заетост и обучение на Област Перник за 2017г.
2.Направи оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и
общинските администрации по утвърдена от Комисията по заетост методика

В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

Председател: Г-жа Цветана Пиралкова- Главен секретар на област с административен
център Перник

Членове:
1.Росица Рангелова- Главен експерт” Регионално развитие” дирекция АКРРДС
2.Изабела Борисова- Главен експерт” Регионално развитие” дирекция АКРРДС
3.Ирина Николова –Началник отдел АППТ Бюро по труда Перник
4.Лазар Лазаров – Старши експерт АППТ Бюро по труда Перник

Препис от заповедта да се връчи на членовете на Комисията за сведение и изпълнение

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ /П/
Областен управител
На област Перник
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