КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ
КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ
Протокол № 4
от 11 Октомври 2019 г.
Днес, 11 октомври 2019 г. се състоя заседание на Комисията по заетост към
Областен съвет за развитие – Ямбол. На заседанието присъстваха повече от половината
от членовете на Комисията по заетост (приложен присъствен лист). Заседанието
премина при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. Представяне и обсъждане на обобщена информация за резултатите от
проведеното проучване на потребностите на работодателите от работна сила в
област Ямбол, по реда на Закона за насърчаване на заетостта (докладва Генка
Киркова – началник отдел Посреднически услуги при дирекция Бюро по труда –
Ямбол и председател на работната група за организиране, координиране и
провеждане набирането и обработването на информация за потребностите
на работодателите от работна сила в област Ямбол).
2. Разни.
Заседанието бе открито и водено от Христо Колев – заместник областен
управител и председател на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол. Той информира, че повод за заседанието е представяне и обсъждане на
обобщена информация за резултатите от проведеното проучване на потребностите на
работодателите от работна сила в област Ямбол, по реда на Закона за насърчаване на
заетостта
По т.1 от дневния ред:
В периода 1 август – 20 септември 2019 година Агенцията по заетостта стартира
второто за 2019 г. провеждане на проучване сред работодателите за потребностите им
от работна сила. Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за
насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие участва пряко в провеждане на изследването. Със Заповед № РД-01-00104 от
14.08.2019 г. на областния управител на Област Ямбол е сформирана работна група,
която да организира, координира и проведе набирането и обработването на
информацията от анкетирането. Генка Киркова – началник отдел Посреднически
услуги при дирекция Бюро по труда – Ямбол и председател на работната група за
организиране, координиране и провеждане набирането и обработването на информация
за потребностите на работодателите от работна сила в област Ямбол представи
подробно извършените дейности по стартиране и провеждане на проучването,
обобщена информация за резултатите от проведеното проучване. Теренната работа по
анкетното проучване е проведена въз основа на излъчената национално-представителна
извадка и он-лайн въпросника. Разпределението на интервютата за област Ямбол е 89,
като от тях 54 са участвали в предходното анкетиране и 35 работодатели са нови.

Въпреки положените усилия в резултат на теренната работа са получени 59 реални
анкети. За областта нормата за отговоряемост е 66,3%. (Информацията за резултатите
от второто за 2019 г. анкетно проучване на потребностите от работна сила в област
Ямбол е приложена към Протокола.)
Комисията по заетост обсъди представените резултати и направените изводи от
проучването.
По т.2 от дневния ред:
Пенка Кирилова – директор на ДРСЗ – Бургас запозна подробно членовете на
Комисията по заетост с актуалните програми и проекти за заетост и обучение.
инж. Роса Георгиева – старши експерт по професионално образование при
Регионално управление на образованието – Ямбол информира, че четвърта поредна
година Европейската комисия организира Европейска седмица на професионалните
умения. В България за кулминацията на събитията е определен периода 28 – 31
октомври 2019 г. Целта на инициативата е да се популяризира и повиши
привлекателността на професионалното образование и обучение сред младите хора, да
се насърчи мобилността на обучаемите, да се подкрепи партньорството между бизнеса
и професионалното образование и обучение. Посочи още, че е необходима регистрация
за участие на фирмите в инициативата на МОН и национално представените
работодателски организации „Дни на отворените врати в предприятията”.

След приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
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