ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

П Р О Т О К О Л № 31
от информационна среща към Комисия по заетостта към Областен съвет за
развитие, проведена на 08.02.2018 г.
Днес 08.02.2018 г. от 15.00 часа в зала 101 на Областна администрация Ловеч се
проведе информационна среща на Комисията по заетостта (КЗ) към Областен съвет за
развитие, назначена със заповед №РД-07-11/31.01.2018 г. на Областния управител на
област Ловеч. За срещата всички са уведомени с писмо РР-24-11(1) от 05.02.2018 г.
Присъстваха членове на комисията, зам. областният управител на област Габрово,
експерти от областни администрации Габрово, Велико Търново и Плевен, г-жа Кремена
Калчева – главен директор на ГД „Услуги по заетостта“ – Агенция по заетостта, съгласно
приложения присъствен лист. Заседанието се води от г-н Илиян Тодоров – председател
на КЗ, зам. областен управител на област Ловеч.
Г-н Георги Терзийски – Областен управител на област Ловеч приветства
присъстващите с добре дошли на тази информационна среща, която той смята за
навременна предвид процесите, които вървят във всички области по отношение на
определяне на потребностите на работодателите, както свързани с план приемите на
средните училища, така и свързани с интереса на работодатели и на инвеститори.
Пожела ползотворна работа и успешна реализация на тази дейност, като даде думата на
г-н Илиян Тодоров – председател на Комисията по заетостта.
Г-н Илиян Тодоров – също приветства всички присъстващи с добре дошли на
информационната среща, която се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за
насърчаване на заетостта, който гласи, че комисията по заетостта към Областен съвет за
развитие два пъти в годината набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта
информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Той
поясни,че срещата е организирана от Агенция по заетостта, която е разработила
електронен анкетен формуляр, чрез който ще се проведе проучването сред
работодателите. Г-н Тодоров даде думата на колегите от Агенция по заетостта, които да
представят матрицата на дейностите за проучване на потребностите на работодателите.
Г-н Минчо Диков – директор на дирекция РСЗ Ловеч, представи г-жа Кремена
Калчева, която е главен директор на Главна дирекция „Услуги по заетостта“ в Агенция
по заетостта София.
Г-жа Кремена Калчева благодари за предоставената възможност да представи
подробно разработената анкета, която е налична и може да се намери на сайта на
Агенция по заетостта, както се и надява и на всички сайтове на областните
администрации. Анкетата ще се попълва единствено в електронен формат, което ще бъде
облекчение на всички работодатели, които ще се включат в попълването. Резултатите от
анкетирането ще помогнат за определяне на приоритетите на областната политика по
насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение. Въз
основа на събраната информация ще се извърши регулярен анализ на потребностите на
бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Анализът на
обобщените на национални ниво резултати ще послужат за правилното насочване на
усилия и ресурс към мерки за подобряване на връзката между обучението и
потребностите на бизнеса. Срокът за попълване на анкетите от работодателите е до края
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на месец февруари 2018 г. Тя обърна внимание и на разработената матрица на
дейностите за проучване на потребностите от работодателите, в която са очертани
дейностите на комисията по заетостта.
Г-жа Калчева визуализира на присъстващите изработения анкетен формуляр,
като обясни, че след приключване на анкетирането цялата информация ще бъде
предоставена на работните групи по области.
Г-н Тодоров благодари на г-жа Калчева за представената информация и се обърна
към присъстващите за въпроси и коментари.
Г-жа Мария Хубанова – главен експерт в Областна администрация Габрово
зададе два въпроса. Първо попита, под каква форма ще бъде предоставена информацията
на работните групи и под формата на доклад ли работната група ще трябва на обобщи
информацията?
Г-жа Калчева отговори, че информация, която работните групи ще получат ще е
нанесена в таблица, а работната група ще трябва да подготви текстови доклад, в който
може да се използват различни варианти на обобщаване – диаграми, таблици или др.,
стига доклада да съдържа необходимите показатели.
Г-жа Хубанова попита как ще бъдат обобщавани въпроси в анкетната карта,
които имат свободен текст за отговор?
Г-жа Калчева, благодари за въпроса и обясни, че безспорно обобщаването на
такъв тип информация е най-трудно, но се надява да се дават адекватни отговори, които
са лесни за обобщаване.
Г-н Стоян Крачунов – областен координатор на КНСБ Ловеч, благодари на
Областен управител, ДРСЗ, ДБТ за тази среща и съвместната работа. Неговите
притеснения са, че работата, която се очаква е много и ще се срещнат много трудности.
Попита дали ще има някакво допълнително стимулиране на работната група?
Г-жа Калчева, обясни, че поне за сега няма предвидено никакво финансово
стимулиране, но го приема, като едно много добро бъдещо предложение.
Г-н Тодоров благодари за поставените въпроси. В съответствие с чл. 7а от
Правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта, със заповед на Областен
управител е необходимо се сформира работна група, в която по предложение на Комисия
по заетостта, да се включат представители на: Областна администрация, общините на
територията на областта, териториалните поделения на Агенция по заетостта, областни
структури на представителните организации на работодателите и представителните
организации на работниците и служителите, както и отраслови и браншови организации,
като предложи състав на работна група, който се прие от всички присъстващи и не
постъпиха други предложения. Той обясни, че предстои издаване на заповед от Областен
управител на област Ловеч, която ще бъде изпратена до всички членове на работната
група.
Г-н Тодоров благодари на всички присъстващи на срещата и пожела успешен
ден.

Председател на КЗ към ОСР:
Илиян Тодоров
Зам. областен управител
на област Ловеч

Изготвил протокола:
Виолета Николова
младши експерт РРАК
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