РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от заседание на
Комисия по заетост към Областен съвет за развитие

Днес, 18 април 2018 г. от 14 часа в зала «Струма» се проведе заседание на
Областната комисия по заетост, на което присъстваха:
Зам.председател: Инж. Васил Павлов – зам. областен управител на област Перник
Секретар: Росен Симеонов – Директор на Дирекция „Бюро по труда”

1. Мария Добревска – зам. – кмет на община Брезник
2. Димитър Боянов – зам.-кмет община Земен
3. Катя Божидарова – зам.-кмет община Трън
4. Ирина Николова – представител «Бюро по труда» - Перник
5. Росица Симеонова – ст. експерт ПОО РУО Перник
6. Елена Симеонова – КСБ ОП Перник
7. Анна Цветкова – директор на ОД ”Земеделие” Перник
8. Симеон Илиев – изпълнителен директор на Регионален бизнес център Перник
9. Мая Симеонова – началник на ОСИ – Перник
10. Силвия Маринова – гл. специалист УЧР – община Радомир
11. Красимира Василева – гл. експерт РД «Социално подпомагане» - Перник
12. Росица Рангелова – представител община Перник

Заседанието бе открито в 14 часа от зам. председателя на Областната комисия
по заетост – инж. Павлов. След като се установи наличието на кворум от
присъстващите членове бе пристъпено към дискусия на основните точки по дневния
ред:
1. Приемане на Регионална програма за заетост на област Перник – 2018 г.
Така предложения дневен ред бе единодушно приет.
Инж. Павлов запозна членовете на Комисията по заетост със съдържанието на
Регионална програма за заетост на област Перник – 2018 г. като налегна на размера
на необходимите за реализацията и финансови средства в размер на 97 910 лв.
Подчерта, че срокът за реализацията на Програмата е от 1 юни до 30 ноември 2018
г. Важното е че тя ще осигури трудова заетост и условия за социална интеграция на
безработни лица с ниска степен на придобито образование или без професионална
квалификация.
Разпределението на средствата е следното:
Община Перник – 15 200 лв. за наемане на 4 безработни лица;
Община Радомир – 15 200 лв. за наемане на 4 безработни лица;
Община Брезник – 11 200 лв. за наемане на 3 безработни лица;
Община Трън – 18 900 лв. за наемане на 3 безработни лица на 4 часов работен ден;
Община Земен– 11 010 лв. за наемане на 3 безработни лица на 6 часов работен ден;
Община Ковачевци – 11 200 лв. за наемане на 3 безработни лица;
Областна администрация Перник - 15 200 лв. за наемане на 4 безработни лица.
Основната цел на Програмата е да установи стабилен икономечески растеж и
намаляване на вътрешно-регионалните различия чрез стимулиране на трудовата
активност, повишаване на заетостта и благосъстоянието на населението.
След подробния прочит, Програмата бе подложена на гласуване и приета с
единодушие от членовете на Комисията по заетост към ОСР.
Г-н Симеонов взе думата и поясни, че Областна администрация Перник
съвместно с Дирекция «Бюро по труда» СА се съобразили изцяло с потребностите на
кандидатите (Общините) и реално СА оценили проектните им предложения.
Инж. Павлов се обърна към членовете за възникнали въпроси или някакви
допълнителни коментари по отношение на предвидените дейности, но поради липса
на такива от страна на членовете благодари на присъстващите и закри заседанието.
Приложение: Регионална програма за заетост на област Перник – 2018 г. и
Приложение №1 към нея
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