ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

П Р О Т О К О Л № 34
от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, проведена
на 23.08.2018 г.

Днес 23.08.2018 г. от 10.30 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-24-32(12) от 13.08.2018 г.
Присъстваха 20 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 Тодоров отчете присъствения списък от който стана ясно, че има наличие на
изискуемия кворум.
Г-н Илиян Тодоров – приветства всички присъстващи с добре дошли на
заседанието на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие. Той предложи
следния дневен ред:
1. Представяне на информация, относно провеждане на проучване на
потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за
насърчаване на заетостта;
2. Актуализиране състава на работна група, която да организира,
координира и набира информация от работодатели на територията на областта
чрез анкетиране;
3. Други.
С 20 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, КЗ прие предложения дневен ред.
По точка 1 от дневния ред г-н Тодоров представи пред комисията информация,
относно проведеното през месец февруари 2018 г. първо проучване на потребностите на
работодателите от работна сила направено на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за
насърчаване на заетостта. Запозна комисията с изводите, който са направени направени
след приключване на проучването, а именно:
- да се търси начин за разширяване обхвата на работодателите в региона, с
различен профил, включително и от селското стопанство, за попълване на анкетния
формуляр, което ще даде една по-пълна информация на потребностите от работна сила в
областта;
- информацията, освен като цяло за областта, да се обобщи/конкретизира и за
всяко населено място или община от областта, тъй като има различия в
дейностите/отраслите, които се развиват и нуждата от работна сила в отделните
населени места или община;
- да се помисли относно финансова подкрепа на работодателите, свързана с
провеждането на обучение на своите работници и служители за повишаване на
квалификацията и дуална форма на обучение от обучаваща институция и наставник,
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както и минимизиране на затрудненията, свързани с разходите за междуселищен
транспорт на наетите лица от други населени места.
Г-н Тодоров уведоми комисията, че е стартирало и второто за годината анкетно
проучване сред работодателите, което ще се извърши през периода от 1-ви август до 17ти септември 2018 г. За него сме уведомени с писмо от Изпълнителния деректор на
агенция по заетостта.
По точка 2 от от дневния ред г-н Тодоров обясни, че в съответствие с чл. 7а от
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, със заповед на Областен
управител трябва се сформира работна група, в която по предложение на Комисия по
заетостта, да се включат представители на: Областна администрация Ловеч, 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. Тази работна група следва да обработи анкетите от проведеното проучване
и в срок до 12.10.2018 г. да внесе обобщената информация в Комисия по заетостта към
Областен съвет за развитие. Той предложи на комисията следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Тодоров – зам. областен управител на област Ловеч
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецко Ангелов – директор на Дирекция регионална
служба по заетостта –Ловеч
СЕКРЕТАР: Нели Митева – Директор на дирекция Административен
контрол, регионално развитие и държавна собственост
ЧЛЕНОВЕ: 1. Надя Берова – специалист в Община Априлци;
2. Ирина Проданова – ст. експерт ППЕ в Община Летница;
3. Венцислав Христов – зам. кмет на Община Ловеч;
4. Светозар Стефанов – гл. експерт в Община Луковит;
5. Борис Врабевски – зам. кмет на Община Тетевен;
6. Марияна Николова – мл. експерт „Социална политика“ в Община
Троян;
7. Мария Динова – зам. кмет на Община Угърчин;
8. Ивелин Йошев – секретар на Община Ябланица;
9. Ирина Митева – директор на Дирекция Бюро по труда – Ловеч;
10. Китка Петрова – директор на Дирекция Бюро по труда –
Луковит;
11. Христо Христов – директор на Дирекция Бюро по труда –
Тетевен;
12. Ивелина Радевска-Стоименова – директор на Дирекция Бюро по
труда – Троян;
13. Павлина Симеонова – изп. директор на Българска стопанска
камара – Ловеч;
14. Татяна Тодорова – Търговско промишлена и земеделска палата
Ловеч;
15. Борислав Илевски – председател на Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България – „Гласът на
българския бизнес“ Ловеч;
16. Петко Петков – представител на Конфедерация на независимите
синдикати в България – Ловеч;
17. Павлина Стоянова – председател на Синдикални регионални
съюзи „Подкрепа“ – Ловеч;
18. Виолета Николова – младши експерт в Областна администрация
Ловеч.
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По време на заседанието, стана ясно, че досегашният представител на Община
Троян, г-жа Марияна Николова – мл. експерт „Социална политика“, ще бъде заменен с
г-жа Розалина Русенова – зам. кмет на Община Троян и включена в състава на работната
група, съгласно заповед от кмета на Община Троян.
Г-н Илиян Тодоров предостави думата за предложения по състава на работната
група. Такива не постъпиха, след което предложи комисията да вземе следното решение:
Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч да одобри
състава на Работна група, която да обработи анкетите от проведеното проучване сред
работодателите за потребностите им от работна сила.
След проведеното гласуване Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие на
област Ловеч с 20 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”
Р Е Ш И:
Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч одобрява
състава на Работна група, която да обработи анкетите от проведеното проучване
сред работодателите за потребностите им от работна сила.
Г-н Тодоров обясни, че следващата стъпка е издаване на заповед от Областен
управител на област Ловеч, която ще бъде изпратена до всички членове на работната
група.
По т. 3 Други – не постъпиха предложения.
Г-н Тодоров закри заседанието и благодари на всички за ползотворната работа,
като 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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