РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

ПРОТОКОЛ
от
работна среща към
Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Перник

Днес 26.09.2017 г. от 10:30 ч. в Заседателна зала „Струма” се проведе
работна среща към Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Перник

На срещата присъстваха:


Бисер Петков – министър на труда и социалната политика



Лъчезар Борисов – зам.-министър на икономиката



Ирена Соколова – областен управител



Инж. Васил Павлов – зам. областен управител



Габриела Владимирова – експерт „Връзки с общественосттта“



Биляна Лазова – главен експерт „Административен контрол”



Любка Димитрова– зам.кмет на община Радомир



Димитър Сотиров – кмет на община Земен



Мария Добревска – зам.-кмет на община Брезник



Анита Сарафска – представител на община Перник



Мая Симеонова – началник отдел „Статистически изследвания – Перник“



Ивайла

Касърова

- директор

на

Регионална

дирекция „Социално

подпомагане”, гр. Перник


Драгомир Николов – Изпълнителен директор на Агенция по заетостта



Росен Симеонов – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Перник



Румяна Михайлова – изпълнителен директор на изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“



Любомир Владимиров – директор на „Инспекция по труда“ – Перник



Виолета Добрева – главен директор на ГДИТ в ИАГИТ



Иво Пушев – директор ТП на НОИ - Перник



Мила Вукова - Регионален представител на „Агенцията за хора с увреждания”
за Югозападен район;



Диана Найденова – представител на КНСБ



Тодор Капитанов – представител на КНСБ



Наташа Ангелова – председател на РС на КНСБ – Перник



Юлия Ганева – представител на СРС „Подкрепа“ – Перник



Стефан Маринов – представител на СРС „Подкрепа“ – Перник



Георги Милев – председател на УС на КРИБ – Перник



Таня Бегова - Регионален координатор на КРИБ - Перник;



Симеон Илиев - Изпълнителен директор на Регионален бизнес център, гр.
Перник и член на Стопанска камара Перник;



Мирослава Миланова – представител на „Стомана Индъстри“ – Перник



Александър Александров – ГД на „Стомана Индъстри“ – Перник



Кристиан Василев – „Василеви СОКС ГРУП“ ЕООД - Перник



Радост Мешелнева – „ТСС Перник ЕООД“ – Перник



Весела Барбукова – инвестиционна строителна група „Аспекти“



Ростислава Павлова – „Пуратос България“ – АД, Перник



Седефчо Варадинов – Представител на Съюза за стопанската инициатива



Петър Първанов – „ЕСПИ ИНВЕСТ“ ООД – Перник



Полина Маринова – дирекция на Регионална служба по заетостта

Работната среща откри и проведе г-жа Ирена Соколова – областен управител на
област

Перник

и

председателстващ

заседанието

на

съвета

за

тристранно

сътрудничество в област Перник, като запозна членовете с дневния ред за
провеждане на редовното заседание, както следва:
1. Презентация „Икономическа структура на област Перник“
Докладва: Представител на Национален статистически институт
2. Презентация

«Област

Перник

–

заетост,

безработица,

регионални

и

национални мерки и програми за заетост»
Докладва: Преставител на Агенция по заетостта
3. Презентация “Условия на труд в област Перник“
Докладва: Представител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“
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4. Социален диалог на местно ниво – проблеми и добри практики
Докладва: Представител на КНСБ КТ „Подкрепа“
5. Погледът на работодателите
Докладва: Представител на КРИБ и местни работодатели
6. Дискусия

Г-жа Соколова приветства присъстващите с добре дошли и изказа своите
благодарности за отзивчивостта на всички, след което даде думата на г-н Петков –
министър на труда и социалната политика.
Г-н Петков благодари за гостоприемността, след което обясни значимостта от
развитието на бизнеса, заетостта и условията на труд в област Перник. Той увери
присъстващите, че тези теми са изключително важни за развитието на икономиката
на града. Заяви, че подобряването на работната среда се осъществява чрез
подсигуряване на безопасни условия на труд. Отбеляза факти, като областта е
успяла да запази структуроопределящи производства, както и да разкрие нови
технологии на производства. Статистиката сочи, че през 2016 год. на територията на
област Перник работят 2600 предприятия с 27000 работни лица. Основният сектор
на

икономиката

е

производството

на

топло

и

електроенергия,

въгледобив,

металообработваща промишленост, дейности предполагащи тежки условия на труд и
необходимост от сериозни инвестиции за този регион. Условията на труд в
предприятията на област Перник стриктно се съблюдават от Инспекция на труда,
като контролната дейност успява да обхване около 30% от предприятията. За
страната този процент е около 20%. Впечатление прави сравнително големият дял
на работещи в неблагоприятни условия на труд – 18% за 2016г., което представлява
7% за цялата страна. По отношение на заетостта г-н Петков отбеляза, че
безработицата в област Перник за месец август 2017 г. е 5.06%. Отчитайки
проблемът

с

недостигът

на

работна

ръка

на

трудовия

пазар

в

България

министерството подготвя мерки за промени в законодателството, които да увеличат
наемането на работници с необходимата квалификация на трети страни, извън
страната. Стартира нова процедура по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, наричана „Родители в заетост“, разкриваща възможност за подпомагане на
родители, възпрепятствани в отглеждането на децата си.
След изчерпателния анализ на г-н Петков, думата взе г-н Лъчезар Борисов, който
благодари на присъстващите и обясни приоритетите на правителствата в сферата на
икономиката, а именно – насърчаване на иновациите, насърчаване и подобряване на
конкурентно способността на бизнеса, насърчаване на инвестициите и подкрепа на
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малкия и среден бизнес. Обясни подробно структурата на местния бизнес в област
Перник. Наблегна на високия процент от добавената стойност за региона, заемащ се
от индустрията, след което изказа своите благодарности към присъстващите от
сектора на бизнеса и индустрията. Това, което министерството на икономиката ще
предприеме

оттук

нататък

конкурентноспособността

на

е

възможно

бизнеса

да

в

бъде

най

–

кратки

увеличена

в

срокове

приоритет

с

„Оперативната програма иновации и конкурентноспособност“, в следствие на която
ще бъдат отворени нови схеми, които да подпомогнат бизнеса. Предстои отварянето
на програма по ресурсна ефективност на малки и средни предприятия. Чрез тази
кампания предприятията ще имат възможност да закупуват машинно оборудване.
Средствата, които ще могат да получават средните предприятия възлизат на около
1.5 мил. лв., микропредприятията – до 750 хил. лв., а общия бюджет на схемата –
71.06 мл. лв. Г-н Борисов акцентира на предстоящото отваряне на схема за
стартиращи предприятия. Фокусът на министерството на икономиката тук ще бъде
поставен върху жените предприемачи, младежите на възраст до 29 г. и възрастните
над 50 г. Бюджетът по тази схема ще бъде 67 мил. лв. Ще се ускори и работата по
издаване на ваучери по Програма „Конкурентноспособност“. Необходимо е да се
предприемат мерки за намаляване на безработицата в Пернишкия регион. Той
увери, че министерството ще търси взаимодействие и с други институции за
подобряване развитието на икономиката в дадена област. Един от приоритетите на
Министерството на икономиката е поставянето на акцент върху дуалното обучение.
Г-н Борисов апелира за по – голямо сътрудничество между бизнеса и училищата в т.
нар. дуално обучение, като водещ фактор за развитието на икономиката.
След обобщения анализ на г-н Борисов, г-жа Соколова даде думата на г-жа Мая
Симеонова,

за

да

запознае

присъстващите

с

презентацията

във

връзка

с

икономическата структура на област Перник. Г-жа Симеонова представи обобщената
от

нея

информация

за

периода

2012

–

2016

г.,

като

акцентира

върху

предварителните данни за дейността на нефинансовите предприятия - 5300, събрани
на базата на тяхната дейност. Наблегна на факта, че окончателните данни за
дейността им ще бъдат обобщени на 30 ноември 2017 г. Запозна присъстващите с
основните икономически показатели. Произведената продукция от нефинансовите
предприятия възлиза на 1474 мил. лв., 2158 мил. лв. – приходи от дейността, 2105
мил. лв. – разходи от дейността, при 25471 – заети лица.
След подробния анализ на г-жа Симеонова, се премина към втората презентация
относно заетостта, безработицата, регионалните и национални мерки и програми за
заетост. Докладва г-жа Полина Маринова, която благодари за поканата и

обърна

внимание основно на профила, на пазара на труда, чрез приоритетите за подкрепа
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за икономически растеж, подкрепа на заетостта на малките и средни предприятия,
активна продукция на пазара в региона и подобряване на функционирането, на
пазара на труда, чрез активен социален диалог. От началото на 2017 г. равнището
на безработица за областта е от 6.4% до 5.6%. Пазарът на труда в областта се
характеризира със своите регионални различия. В община Перник равнището на
безработица е 4.2%, а най – високият процент е за община Трън – 29.4%. Запозна
присъстващите с програмите за заетост и след подробното представяне 2 точка от
дневния ред бе изчерпана.
По третата презентация “Условия на труд в област Перник“ думата взе г-жа
Михайлова, която разясни критериите по които едно предприятие трябва да
отговоря, за да бъдат условията на труд безопасни и основната дейност, която
Главната инспекция по труда изпълнява. Предимно се извършва контрол върху
предприятия, където са съчетани комплексни проблеми и факторите на работната
среда изобилстват от превишени пределно допустими норми и концентрации. За
една година се извършва проверка на около 20% от предприятията. Представи
икономическите дейности и предприятията към които агенцията извършва проверка
в последните месеци. Запозна присъстващите със средния брой на работещите в
малките, средни и големи предприятия, както и с броя на проверките и проверените
предприятия.
В дискусията се включи г-н Капитанов, който анализира тенденциите и теориите
относно бъдещето на труда. Обърна внимание на човешкият фактор като водеща
сила при развитието на бизнеса и икономиката, както и на изискванията в
набирането на работна ръка от даден работодател, както и на тенденцията в
изчезването на някои професии като вестникар, обущар, шивач и др. Показа
застрашените професии по икономически сектори.
Инж. Павлов взе думата,като направи съпоставка между процентите за оборот на
дадено предприятие и заетите хора.
При закриването на работната среща г-жа Соколова благодари за присъствието
на членовете на съвета и закри заседанието.

ИРЕНА СОКОЛОВА

/П/

Областен управител на област Перник
и Председател на Областния съвет
за тристранно сътрудничество в област Перник
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