
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Търговище 

 
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№4/19.10.2018 г. 

от заседание на Постоянната комисия по заетост  

към Областния съвет за развитие на област Търговище 

 

Днес, 19.10.2018 г., от 14:00 ч. в пресцентъра на Областна администрация Търговище се 

проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

област Търговище. 

 

В заседанието взеха участие: 

Председател:  

1. Панайот Димитров –  Зам. областен управител на област Търговище 

Секретар: 

2. Зорница Милушева - директор на Дирекция АКРРДС в Областна администрация 

и членове: 

3. инж. Йоан Пеев – За главен секретар на Областна администрация 

4. Емине Якубова – зам.-кмет на община Търговище 

5. Галя Кулева – секретар на община Опака 

6. Юнал Османов – зам. кмет на община Омуртаг 

7. Юлия Дечева – началник отдев в Д „Бюро по труда” Търговище  

8. Катя Желязкова –директор на Д „Бюро по труда” Попово 

9. Петър Петков - директор на Д „Бюро по труда” Омуртаг 

10. Галина Димитрова – представител на РУО -  Търговище 

11. Галина Градинарова – директор на дирекция ОИТ Търговище  

12. Гергана Георгиева  - директор на РДСП Търговище 

13.  Мадлена Станоева – представител на  ОД „Земеделие” Търговище 

14. Васил Николов – СРС на КТ „Подкрепа“ 

 

Г-н Панайот Димитров, зам. областен управител на област Търговище и зам.-

председател на Постоянната комисия по заетост откри заседанието и съобщи, че в залата 

присъстват 14 от членовете на комисията, то е редовно и може да взема решения. 
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На основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта, Комисията по 

заетост следва да набира, обработва и предоставя в Агенцията по заетостта информация за 

потребностите на работодателите от работна сила. С чл.7а от Правилника за прилагане на 

Закона за насърчаване на заетостта и утвърдената от изпълнителния директор на 

Агенцията по заетостта матрица, е определен редът за провеждане на проучването. 

В тази връзка и в съответствие с т.12 и т.13 от Матрицата на дейностите, г-н 

Димитров предложи заседанието да протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Представяне, обсъждане и съгласуване на информацията за потребностите на 

работодателите от работна сила в област Търговище, съгласно чл.10, ал.2, от Закона за 

насърчаване на заетостта, чл.6, ал.2, т.5 и чл.7а, ал.3 от Правилника за прилагане на 

закона за насърчаване на заетостта. 

2. Други. 

С 14 гласа „За” предложеният дневен ред беше приет. 

 

По първа точка от дневния ред г-н Димитров даде думата на г-жа Зорница 

Милушева, секретар на ПКЗ, да представи на членовете на Комисията, информацията за 

потребностите на работодателите от работна сила в област Търговище, съгласно чл.10, 

ал.2, от Закона за насърчаване на заетостта, чл.6, ал.2, т.5 и чл.7а, ал.3 от Правилника за 

прилагане на закона за насърчаване на заетостта. 

Г-жа З. Милушева посочи, че в периода  1 август – 17 септември 2018 г. Агенцията 

по заетостта проведе второто 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 провеждането на изследването. Новото тази път е, че е 

направена статистическа извадка на работодатели от всяка област, които да се анкетират. 

Това формира национална представителност на проучването. Г-жа Милушева представи 

подробна презентация, която е приложена към протокола. Основните изводи от 

проучването са: 

 Като най-необходими за настоящия и бъдещ персонал анкетираните считат 

знанията и уменията за самоконтрол и дисциплина, спазване на безопасните 

условия на труд и за работа под напрежение; 

 Най-често работодателите търсят в персонала инициативност и 

предприемачество, както и умение за учене; 

 Близо 80% от работодателите ще търсят нов персонал през следващите 6 

месеца; 
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 Най-търсени са специалистите от следните професии: водач на МПС за 

обществен превоз; деловодител; работник в хранително-вкусовата 

промишленост; електротехник; заварчик; икономист; машинен оператор; 

оператор в производството на облекло; продавач – консултант; 

 Най-голям брой работни места ще се разкрият за: оператор в производството 

на облекло/шивач; работник в хранително-вкусовата промишленост; пътен 

строител; работник в растениевъдството; строител; социален асистент; 

озеленител; работник в животновъдството; 

 Също така работодателите са посочили потребност от учители и 

педагогически персонал; 

 Относно работниците без специална квалификация, работодателите посочват, 

че ще търсят общи работници (58%) и работници в селското, горското и 

рибното стопанство (24%); 

 Основно се търсят кадри за постоянна заетост – близо 80% от 

работодателите; 

 В близко бъдеще (след 3 години), работодателите прогнозират, че ще търсят 

следните специалисти: 

- С висше образование: Администрация, Икономика, Електротехника 

- Със средно образование: Търговия на едро и дребно, Транспортни услуги, 

Растениевъдство и животновъдство 

 

Г-н П. Димитров предостави думата на членовете на Постоянната комисия по заетост 

за коментари и предложения. 

 

Директорите на бюрата по труда в Търговище, Попово и Омуртаг споделиха опит от 

проведеното проучване, като всички членове на ПКЗ се обединиха около становището, че 

анкетирането следва да се провежда веднъж годишно, тъй като анкетиране през такъв 

кратък период не дава съществена разлика в резултатите, а отнема ресурс. Също така има 

голяма вероятност работодателите да загубят интерес към процеса. 

 

След изнесената информация и проведената дискусия, с 14 гласа „ЗА“, членовете на 

Постоянната комисия по заетост приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ №1: 

Комисията по заетост съгласува и приема внесената от работната група 

информация за потребностите на работодателите от работна сила в област 

Търговище, съгласно чл.10, ал.2, от Закона за насърчаване на заетостта, чл.6, 



 
  

 

 

 4 

ал.2, т.5 и чл.7а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

заетостта. 

 

По т. 2 от дневния ред не постъпиха коментари. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ  …………….………..… 

Зам. областен управител на област Търговище и  

Зам.-председател на Комисията по заетост: 

 

 

ЗОРНИЦА МИЛУШЕВА     …………….………..… 

Директор дирекция АКРРДС и  

Секретар на Комисията по заетост 

 

 

 


