ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество, проведено на
23.04.2015 г.
Днес 23.04.2015 г. от 11.00 часа в зала 101 на ОА гр. Ловеч се проведе заседание на
Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч (ОСТС). Присъстваха 10
от членовете на комисията, съгласно приложения присъствен лист. Поради служебен
ангажимент не присъстваха г-н Д. Димитров и г-н Ив. Цанков. На заседанието
присъстваха г-н Георги Терзийски – зам. областен управител и г-жа Поля Върбанова –
директор дирекция АКРРДС.
Д-р Мадлена Бояджиева - поздрави присъстващите и откри заседанието. Тя
предложи следния дневен ред:
1. Изменение на Правилата за организацията и дейността на Областен съвет за
тристранно сътрудничество и приемане на Правилник за организацията и
дейността на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч.
Докладва: Георги Терзийски – зам. областен управител;
2. Анализ на младежката заетост през 2014 г. за област Ловеч и информация за
възможностите за участие на младежи в програми и проекти през 2015 г.
Докладва: Снежана Вълкова – нач. отдел в ДРСЗ Ловеч;
3. Предложение за предстоящи мероприятия и тематика за обсъждане от ОСТС
през 2015 г.
Предложения на членовете на ОСТС.
С 10 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” ОСТС, прие предложения дневен
ред.
Д-р Бояджиева подчерта, че Областният съвет за тристранно сътрудничество е
орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на регионално равнище по
въпросите на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителните отношения,
както и по въпроси на жизненото равнище. По обективни и субективни причини, в
продължение на няколко години той не е провеждал заседания и не е работил.
Динамиката в социално – икономическата обстановка в страната и промяната в
нормативната база, регламентираща дейностите и проблемите, обект на обсъждане от
ОСТС, са основание за възобновяване дейността и функциите на този орган.
По точка 1 от дневния ред, по предварително предложеният проект за Правилник
за организацията и дейността на Областен съвет за тристранно сътрудничество, думата
бе предоставена за коментари и предложения.
Г-н Ст. Крачунов коментира чл. 4 (1) и състава на ОСТС.
Г-н Г. Терзийски поясни участието на представителите на организациите на
работниците и служителите и работодателите. Той предложи в чл. 4 (2) да се добави и
ТП на НОИ.
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Д-р Бояджиева предложи ОСТС да вземе следното решение:
ОСТС на свое редовно заседание проведено на 23.04.2015 г. приема промяна в
Правилата за организацията и дейността на Областен съвет за тристранно
сътрудничество и приема Правилник за организацията и дейността на Областен
съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч.
ОСТС единодушно прие предложеното за решение.
Д-р Бояджиева обърна внимание на приоритети в политиката на ЕС, насочени към
засилване конкурентоспособността на Европа и стимулиране инвестициите за
създаване на работни места, включително за младите хора. Европейската комисия
предлага да бъдат отпуснати 1 млрд. евро по линия на инициативата за младежка
заетост още през тази година. Дори когато се създават нови работни места за
младежите е много трудно успешно да навлязат на пазара на труда. Поради това
инициативата за младежка заетост е насочена специално към създаването на
възможности за работа или обучение за младите хора.
Негативните констатации на ЕК, относно безработицата сред младите хора, важат в
пълна сила и за България, още повече за област Ловеч, подчерта д-р Бояджиева.
По точка 2 от дневния ред, думата бе дадена на г-жа Снежана Вълкова – нач. отдел
на ДРСЗ гр. Ловеч.
Г-жа Вълкова приветства инициативата за възобновяване дейността на ОСТС и
изрази задоволство от предложената тематика. Тя направи изчерпателна презентация на
изготвения „Анализ на младежката заетост през 2014 г. за област Ловеч и информация
за възможностите за участие на младежи в програми и проекти през 2015 г.“. В
хронология и конкретика посочи целите на анализа и предприетите действия на ДРСЗ
и ДБТ за решаване проблемите с младежката безработица и заетост. Обърна внимание
и на факта, че благодарение на съвместните усилия и взаимодействие между
структурите на АЗ, социалните партньори, работодателите и общините са постигнати
положителни резултати, както на първичния трудов пазар, така и в субсидираната
заетост.
Д-р Бояджиева предостави думата за изказвания, становища и предложения по
предложения материал.
Г-жа П. Симеонова даде положителна оценка на съвместната работа с ДРСЗ и
високия професионализъм на служителите й.
Г-н Ст. Крачунов потвърди казаното от г-жа Симеонова, като подчерта много
добрите резултати от проведените курсове и обучения с ДРСЗ и ДБТ.
Г-жа Т. Тодорова сподели трудностите при работа с целевите групи.
Г-жа Сн. Вълкова запозна присъстващите с проблема за качествена работна ръка,
при регистрираните в ДБТ. Младите хора не са мотивирани и не желаят да приемат
предложената им работа. Голяма част от преминалите различни обучения са с нагласата
да напуснат страната.
Г-н Г. Терзийски зададе въпрос за продължителността на младежките програми.
Г-жа Сн. Вълкова отговори, че и през тази година продължават програмите „Старт
в администрацията“ и „Старт на кариерата“. В последната участват 15 младежи.
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Д-р Бояджиева предложи ОСТС да вземе следното решение:
ОСТС приема за сведение предложените Анализ на младежката заетост през
2014 г. за област Ловеч и информация за възможностите за участие на младежи в
програми и проекти през 2015 г.
ОСТС единодушно прие предложеното за решение.
Д-р Бояджиева даде думата за изказвания, становища и предложения по т. 3 от
дневния ред.
Г-н Ст. Крачунов предложи при постъпила информация за масови съкращения в
ДБТ, същата да се доведе до знанието на ОСТС.
Г-жа П. Симеонова изрази становище предстоящата тематика и мероприятия на
ОСТС да се осмислят и предложат в оперативен порядък.
ОСТС прие направеното предложение.
Поради изчерпване на дневния ред д-р Бояджиева закри заседанието.

Председател на ОСТС:
Д-р М. Бояджиева
Областен управител
на област Ловеч

Ст. Крачунов
Зам. председател на ОСТС……………
Членове:
1. П. Симеонова……………….
2. Т. Тодорова………………….
3. Сн. Вълкова…………………
4. М. Ангелова…………………
5. М. Боджакова……………….
6. П. Ноев………………………
7. Сн. Алексиева………………

Изготвил протокола:
Пл. Вълков
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