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ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие
Днес, 09.02.2018 г. от 1000 часа в зала „Пресцентър” на Областна
администрация Добрич се проведе заседание на Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие. Заседанието председателства г-н Живко
Желязков –Зам. областен управител на област Добрич.
Приложен присъствен списък.
Заседанието се откри от Зам. областния управител – г-н Живко Желязков, който
приветства присъстващите и отбеляза, че настоящата среща се провежда с
назначена Заповед с № ОКД-09-02-1 от 05.02.2018г. на Областен управител на област
Добрич.
За деловото протичане на заседанието, г-н Желязков обяви следния проект на
дневен ред:
1.
Обсъждане на анкета за проучване на потребностите от работна сила,
както и на предложенията свързани с формирането на работна група, която да
организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в
областта.
2.
Други.
Дневният ред бе приет единодушно от членовете на Комисията, след което г-н
Желязков даде думата на г-н Божидар Михайлов – директор на ДРСЗ Варна.
Г-н Михайлов поздрави Комисията и се представи официално пред
заседаващите, с които заяви, че ще работят заедно по общи проекти и задачи. Той
сподели, че тази година започват с анкета, която ще бъде разпространена към
работодателите, като се представи от тяхна страна информация за необходимите им
нужди. Предстои събрание на трите областни администрации, които са на
територията на Регионална служба – Варна, на срещата ще присъстват
представители от „Агенция по заетостта“, които ще представят кратка презентация
относно очакванията от работните групи създадени от Областна управа. До края на
месец февруари трябва да бъде проведено анкетирането, след което се започва
обобщаване на данни, което ще се проведе в агенцията и по етапно пускано по
региони. Ще бъдат изготвени програми, които да бъдат полезни за работодателите за
обучаването на персонала им.
Г-н Желязков поясни, че все още не е ясно как ще се развият нещата с
проучването докато не се проведе срещата във гр. Варна.

Заместник кмета на община Добричка г-жа Илдъз Юнус прояви
заинтересованост относно това каква заетост и какви регионални програми ще се
осъществят.
След изказването на г-н Михайлов и г-жа Юнус, Заместник областният управител
г-н Желязков даде думата на г-н Сивков – директор на ДБТ Добрич, който да определи
работната група.
Г-н Сивков заяви, че трябва да бъдат излъчени представители за работната
група от Областна администрация и Бюрото по труда, така както е написано в
„Правилника за прилагане на закона“, за да може веднага да бъде изготвена Заповед
на Областен управител. Комисията трябва да вземе решение колко голяма трябва да
бъде тази работна група и нейната техническа обезпеченост.
Комисията изпита затруднение при съставяне на работна група поради факта, че
липсваха представители на бизнеса и работодателските организации.
Г-н Асан един от членовете на „Комисията по заетостта“ изказа мнението си, че
трябва да бъде изготвено писмо, с което да бъде изискано от синдиката от
работодателските организации да представят по един член за да може да бъде
изготвена Заповед заедно с Бюрото по труда и Областна администрация – Добрич.
Другият вариант, който предложи той е да се излъчи от присъстващите на работната
среща, представители за участие в работната група отново с възможност за
изготвяне на Заповед.
По точка разни г-н Асан сподели, че става въпрос за писмо от РУО Добрич,
относно план-прием, който всяка година минава в заседанието „Комисия по
заетостта“, приложени са материали в електронен вид, които ще бъдат изпратени до
всички членове на Комисията.
След кратка дискусия се взе решение на 21.02.2018г. да се проведе още едно
заседание относно план-прием.
В заключение г-н Желязков благодари на присъстващите за участието и закри
заседанието.
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