РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от заседание на
Комисия по заетост към Областен съвет за развитие

Днес, 24 април 2017 г. от 14 часа в зала Струма, находяща на партерния етаж
на Областна администрация - Перник се проведе заседание на Областната комисия
по заетост, на което присъстваха:

Председател: Васил Михайлов – Областен управител на област Перник
Секретар: Росен Симеонов – Директор на Дирекция „Бюро по труда”
Технически секретар: Росица Рангелова – Главен експерт „Регионално развитие”

1. Любка Димитрова – заместник-кмет на община Радомир
2. Цветислава Цветкова – заместник-кмет на община Трън
3. Мария Добревска – зам. – кмет на община Брезник
4. Димитър Боянов – зам.-кмет на община Земен
5. Евелина Асенова – ст. специалист УЧРД – община Перник
6. Мая Симеонова – началник ТСБ – Югозапад, ОСИ Перник
7. Мария Захариева – директор «Инспекция по труда» - Перник
8. Ваня Коконова – началник РУО - Перник
9. Любомир Жотев – председател на СРС ”Подкрепа”
10. Наташа Ангелова – председател РС на КНСБ
11. Анна Цветкова – директор на ОД ”Земеделие” Перник
12. Симеон Илиев – изпълнителен директор на Регионален бизнес център Перник
13. Красимира Василева – РДСП – Перник
14. Таня Каменова – председател КСРБ - Перник

Заседанието бе открито в 14 часа от председателя на Областната комисия по
заетост г-н Васил Михайлов - областен управител на област Перник. След като се
установи

наличието на кворум от

присъстващите

членове на комисията, бе

пристъпено към дискусия на основните точки по дневния ред:
1.Подбор

и

оценка

на

зявки

от

работодатели,

кандидатстващи

по

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение
и заетост на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2.Разни
На представителите на институциите предварително бе раздаден дневният ред
за провеждане на заседанието, който се прие с единодушно гласуване.
По 1 точка от дневния ред г-н Михайлов даде думата на г-н Росен Симеонов.
Г-н Симеонов, докладва: 46 работодателя са подали заявки за участие по схема
„Обучения и заетост за младите хора”. На това заседание предстои те да бъдат
оценени

и

класирани

съобразно

разпределения

финансов

ресурс,

който

е

78 205,00лв. Оценяването е съгласно оценъчната карта към Методиката на база
поетите ангажименти от работодателите в подадените заявки. При равен брой точки ,
Комисията по заетостта към областния съвет за развитие класира кандидатите в
съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните,
областните и

общинските планове за развитие, както и

с приоритетите на

националните планове за развитие и НПДЗ. Предлагам да бъдат одобрени критерии
за класиране на заявки с равен брой точки. Предлагам те да бъдат: - Брой
безработни младежи до 29 годишна възраст в общината в която се разкриват
работните

места.

Вторият

критерии

–

Основната

икономическа

дейност

на

работодателя подал заявката – с предимство да се ползват работодатели от сектор
«Индустрия», следвани от сектор «Услуги» и накрая други сектори на икономиката.
Третият критерий да бъде – Работодатели, които са заявили по – голям брой работни
места. Тези критерии да голяма степен ще определят класирането на работодателите,
но има вероятност въпреки тях да се стигне до фирми от едно населено място, с
еднаква икономическа дейност и

един и същ брой работни места. В тези редки

изключения предлагам да се спази поредността на подаване на заявките. Ако има
други предложения нека ги обсъдим.
Г-н Михайлов попита има ли други предложения, но поради отсъствие на такива
предложи гласуването на така предложените критерии, а именно:
1. Брой безработни младежи до 29 годишна възраст в общината в която се
резкриват работните места.
2.

Икономическата

дейност

на

фирмата

по

поредност

Услуги,Други.

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

–

Индустрия,

3. Работодатели, заявили по –голям брой работни места.
4. При еднакви показатели в трите предходни критерия, да се спазва
поредността на подаване на заявката.
Така предложените критерии бяха приети единодушно от членовете на цялата
комисия.
Премина се към оценка на подадените заявки и класирането им съгласно приетите
критерии. В резултат от работата на комисията се изготви списък с 8 фирми
класирани за финансиране и резервен списък с 38 фирми, за които в момента няма
финансов ресурс. Съставен бе протокол за оценка и класиране на подадените заявки.
След изчерпване на т.1 от дневния ред г-н Михайлов предложи да се премине
към т.2 –Разни.
Г-н Симеонов информира присъстващите , че от 20.04.2017г. стартира нов етап
за прием на завки по схема «Младежка заетост». За разлика от предходните етапи по
набиране на заявки по схемата, този път заявки могат да подават както работодатели
от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за
местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл.
52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на
изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за
администрацията. Раздадни бяха информационни материали на присъстващите.
Комисията нямаше друго за дискутиране и г-н Михайлов допълни, че
Областна администрация – Перник ще се включва в дейности винаги когато се налага
и поради липса на въпроси от страна на членовете благодари на присъстващите и
закри заседанието.
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