РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията по заетост
към Областния съвет за развитие
Днес, 14.08.2018 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 – Младши 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. Димитър Димитров - Зам. - кмет на община Земен
5. Мая Симеонова – Началник отдел ”Статистически изследвания – Перник”
6. Любомир Владимиров – Директор „Инспекция по труда” - Перник
7. Росица Симеонова – Ст. експерт, РУО - Перник
8. Анна Цветкова – Директор ОД „Земеделие” Перник
9. Красимира Василева – Главен експерт РДСП – Перник
10. Симеон Илиев – Изпълнителен директор на РБЦ – Перник
11. Евелина Ананиева –Гл. секретар ПТПП
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

на

предварително заявения дневен ред:
1.

Сформиране

на

работна

група

за

провеждане

на

проучване

на

потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване
на заетостта

2. Дискусия
Предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с единодушие от
членовете на Комисията.
Инж. Павлов взе думата по точка първа от дневния ред, отнасяща се до
необходимостта от сформиране на работна група за провеждане на проучване на
потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване
на заетостта. Направено бе уточнението, че Агенцията по заетостта е дала указания
за начинът на провеждане на анкетното проучване. Инж. Павлов предложи
анкетирането да започне в най-кратки срокове и да продължи до 17.09.2018 г., а до
19.10.2018 г. данните да бъдат обобщени на общинско ниво. Резултатите да бъдат
представени, дискутирани и приети на заседание на Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие в срок до 23.10.2018 г.
Инж. Павлов изчете предварително определените членове на работната
група:
1. Росен Симеонов – Директор «Бюро по труда» - Перник
2. Ваня Банкова – Младши експерт – Областна администрация – Перник
3. Севделина Ковачева – Зам. - кмет на община Перник
4. Любка Димитрова – Зам. - кмет на община Радомир
5. Мария Добревска – Зам. - кмет на община Брезник
6. Катя Божидарова - Зам. - кмет на община Трън
7. Димитър Боянов - Зам. - кмет на община Земен
8. Иво Симеонов – Зам. - кмет на община Ковачевци
9. Любомир Жотев – Председател на СРС „Подкрепа” – Перник
10. Симеон Илиев – Изпълнителен директор на РБЦ – Перник
11. Мая Симеонова – Началник отдел „Статистически изследвания – Перник”
12. Тодор Йорданов – Координатор на РС на КНСБ – Перник
13. Евелина Ананиева – Главен секретар на ПТПП
14. Полина Маринова – Директор ДРСЗ – София
Нямаше възражения. Заповед РД-95 от 13.08.2018 г. беше връчена на
членовете на работната група за сведение и изпълнение.
Думата взе и г-н Росен Симеонов – Директор ДБТ – Перник, за разяснение по
отношение необходимостта от анкетиране на работодателите за потребностите им от
работна сила. Той поясни, че във връзка с промените в Закона за насърчаване на
заетостта и правилника за прилагането му, Комисиите по заетостта към Облъстните
съвети за развитие ще имат ангажимента два пъти годишно да провежда такъв вид
анкетно проучване. Целта на проучването е да извлече информация за
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потребностите на работодателите от работна сила, от какъв тип кадри има недостиг
на пазара на труда и какво ще бъде търсенето на кадри в краткосрочен и
средносрочен

план.

На

база

тези

данни,

Агенция

по

заетостта

предвижда

предприемане на действия за корекция на негативните процеси на пазара на труда
(тук се визират обучения на кадри, преквалификация и др.)
Поради изчерпване на дневния ред инж. Павлов благодари на присъстващите
и закри заседанието.

Изготвил:
В. Банкова – мл. експерт „Регионално развитие”, ОА Перник
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