ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

П Р О Т О К О Л № 32
от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, проведена
на 28.03.2018 г.
Днес 28.03.2018 г. от 11.00 часа в зала 101 на Областна администрация Ловеч се
проведе заседание 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-24-14 от 20.03.2018 г. Присъстваха 19 от
членовете на комисията, съгласно приложения присъствен лист. Заседанието се води от
г-н Илиян Тодоров – председател на КЗ, зам. областен управител на област Ловеч.
Г-н Илиян Тодоров – приветства всички присъстващи с добре дошли на
заседанието на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие, което 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. Г-н Тодоров отчете присъствения списък от
който стана ясно, че има наличие на изискуемия кворум. Той предложи следния дневен
ред:
1. Информация за резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна
сила в област Ловеч.
2. Други.
С 19 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, КЗ прие предложения дневен ред.
По точка 1 от дневния ред г-н Тодоров представи пред комисията осъществените
действия по стартиране и провеждане на анкетирането.
В периода 5 – 28 февруари 2018 г. Агенцията по заетостта стартира първото
провеждане на проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила.
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на
изследването.
В изпълнение на законовите и нормативни регламенти, както и съобразно посочените в
писмо на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта указания, от Комисията по
заетостта и Областния управител, в качеството им на регионален орган по заетостта са
осъществени необходимите организационни и координационни дейности.
1. Техническа осигуреност и публикуване на анкетния формуляр (линк към него)
в съобщение на сайта на Областна администрация Ловеч на 08.02.2018 г.
2. На заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие,
проведено на 08.02.2018 г. са информирани членовете на комисията, за проучване на
потребностите от работна сила. На заседанието е предложен състав на работната група.
3. Със Заповед № РД-07-19/09.02.2018 г. на Областен управител на област Ловеч е
сформирана работна група, със задача: Организира, координира и набира информация от
работодатели на територията на областта чрез анкетиране.
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4. На 09.02.2018 г. са изпратени писма до Областен информационен център Ловеч
и до членовете на работната група, с молба за популяризиране на разработения онлайн
анкетен формуляр сред работодателите на територията на област Ловеч.
5. В срок до 05 февруари 2018 г. са изпратени по електронна поща на
работодатели от картотеката на ДБТ от област Ловеч покани за участие в провежданото
проучване, линк към анкетата и информация за срока, в който може да се попълни.
6. В периода 15 - 20 февруари 2018 г. към работодателите е отпратена повторна
покана за участие в провежданото проучване. В периода 25 – 27 февруари 2018 г. е
отправена последна покана към работодателите за участие в провежданото проучване с
информация за срока, в който може да се попълни анкетата.
7. След получаване на данните от анкетирането на работодателите, ДРСЗ – Ловеч
селектира резултатите по области, извърши първична обработка на информацията обобщаване, извеждане на обобщени и крайни данни в табличен вид по области в
абсолютен брой и относителен дял. Изпрати обобщената информация за резултатите на
областно ниво на работната група.
8. Областна администрация Ловеч изготви обобщена информация за резултатите
от анкетното проучване за потребностите от работна сила сред работодателите в област
Ловеч. Обобщената информация е изпратена до членовете на работната група за
коментари и допълнения.
9. Получените коментари и допълнения от Община Луковит, ДРСЗ-Ловеч и ДБТЛовеч са отразени в окончателния вариант на документа и изпратени до членовете на
Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч.
10. Обсъждане и приемане по време на заседание, проведено на 28 март 2018 г. на
Комисия по заетостта внесената от работната група информация за резултатите от
проучването на потребностите от работна сила в област Ловеч.
11. Изпращане на информацията за резултатите от проучването на потребностите
от работна сила в област Ловеч от председателя на Комисията по заетостта в
Централното управление на Агенцията по заетостта.
Г-н Тодоров каза, че на днешното заседание ще се обсъди и приеме внесената от
работната група информация за резултатите от проучването на потребностите от работна
сила в област Ловеч. След, което ще последва изпращането й от председателя на
Комисията по заетостта в Централното управление на Агенцията по заетостта.
Г-н Илиян Тодоров се обърна към комисията за въпроси, становища и
предложения по предварително изпратената им обобщена детайлна информация в брой и
проценти от анкетите на работодателите в област Ловеч.
Г-жа Магдалена Николова, представител на сдружение „Дружество за заетост
на безработни лица – ДЕМО“ гр. София, изказа безпокойството си, относно малката част
от заинтересованите работодатели, и сподели, че трябва да се намери начин това
проучване да се прави директно при работодалите, за да се постигне по-голям обхват.
Г-н Венцислав Христов, зам. кмет на Община Ловеч, помоли г-жа Николова да
обясни на практика как вижда провеждането на това проучване, директно при
работодателите.
Г-жа Магдалена Николова изказа надежда, че може да се помисли върху това,
дори ако трябва тази група, която ще провежда анкетирането на място, да бъде
финансирана на областно или национално ниво, тъй като тази информация не засяга
конкретно и само област Ловеч.
Г-жа Мария Василева, директор на ДБТ-Ловеч, смята, че анкетирането онлайн е
удачно, тъй като е невъзможно, то да се проведе на място при съответния работодател,
желаещ да се включи в проучването.
Г-н Ивелин Йошев, секретар на Община Ябланица, изказа мнение, че обемът
информация в анкетата е твърде голям. Изхождайки от гледна точка на работодателите,
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малко от тях биха отделили толкова време за попълването й. Но тъй като проучването е
пилотно, има надежда за осъвършенстване на резултатите направени сред
работодателите.
Г-н Минчо Диков, директор на дирекция РСЗ-Ловеч, сподели, че анализирайки
резултатите на областно ниво, впечатление прави, това че по-големите работодатели в
областта са взели участие в проучването.
Г-жа Снежанка Алексиева, директор на РД „Социално подпомагане“ – Ловеч,
предложи на комисията да се обединят част от въпросите, като по този начин ще се
намали трърде обемният анкетен формуляр.
Г-н Тодоров предложи на комисията да се гласува следното предложение: Да се
намали обема на Анкетния формуляр, тъй като е твърде обемен.
Г-н Тодоров, помоли членовете на комисията да гласуват направеното
предложение.
С 19 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”.
Комисията по заетостта прие направеното предложение, за намаляване на обема
на онлайн анкетния формуляр.
Г-н Тодоров благодари за направеното и гласувано предложение и предложи да
се премине към гласуване на следното решение:
Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч, да
приеме внесената от работната група информация за резултатите от проучването на
потребностите от работна сила в област Ловеч.
След проведеното гласуване Комисията по заетостта към Областен съвет за
развитие на област Ловеч с 19 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”
Р Е Ш И:
Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч,
приема внесената от работната група информация за резултатите от проучването
на потребностите от работна сила в област Ловеч.
Г-н Тодоров каза, че информацията от проучването ще бъде изпратена в
централното управление на Агенцията по заетостта.
По т. 2 Други – не постъпиха предложения.
Г-н Тодоров благодари на всички за ползотворната работа 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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