
ПРОТОКОЛ № 2/27.04.2015 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА

РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Днес, 27.04.2015 г. (понеделник) от 11.00 часа в зала „Марица” на І етаж в сградата

на Областна администрация – Хасково се проведе заседание на Комисията по заетост към

Областния съвет за развитие на област Хасково. Заседанието бе открито и ръководено от

г-жа Милена Рангелова – зам. областен управител на област Хасково и председател на

Комисията по заетост. На заседанието присъстваха 21 от членовете на комисията (списък с

присъствалите на заседанието е приложен към настоящия протокол), т.е. същото бе

проведено при наличен необходим кворум. Гости на заседанието бяха доц. д-р Иван Стойчев

– директор на института за следдипломна квалификация при УНСС, както и директори на

професионални училища от област Хасково. Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Представяне на структурата и съдържанието на Анализа на областния пазар на

труда и Областния план за превенция и ограничаване на младежката безработица в област

Хасково (2016-2018 г.).

2. Дискусия по представените стратегически документи.

3. Други.

По първа точка от дневния ред, г-жа Рангелова запозна присъстващите накратко с

проекта REPLAY „Областни планове за младежка трудова активност”, в рамките на който за

област Хасково като пилотна област е изготвен Областния план за превенция и ограничаване на

младежката безработица. Председателят на комисията представи и последни данни от РСЗ –

Хасково, по отношение трудовата активност на младите хора в региона, като засегна и

основните причини за тревожната статистика съпътстваща данните за младежката безработица.

Г-жа Рангелова посочи и някои от първостепенните мерки, които трябва да се предприемат по

отношение справянето с проблема „младежка безработица”. След това думата бе дадена на доц.

Иван Стойчев, който презентира изготвения (работен към момента вариант) Областен план за

превенция и ограничаване на младежката безработица в област Хасково (2016-2018 г.). Доц.

Стойчев се спря подробно на Анализ на областния пазар на труда в област Хасково с акцент

върху младежката безработица. Представен бе социално-демографския профил на лицата на

възраст между 15 и 29 г., структура на тези лица, според икономическата им активност, както и

SWOT анализ на областния пазар на труда. Интерес сред присъстващите представляваше

стратегическата част, в която се представиха визията, приоритетите, целите и мерките на плана.

Като възлови за областта бяха изведени два приоритета – „Предприемане на ефективни



действия за превенция на младежката безработица в област Хасково” и „Предприемане на

резултатни действия за ограничаване на младежката безработица в област Хасково”.

По втора точка от дневния ред думата бе дадена на присъстващите на заседанието

за мнения, препоръки и коментари по така презентирания Областен план за превенция и

ограничаване на младежката безработица в област Хасково. Г-н Стефан Димитров –

регионален председател на „КРИБ” сподели, че планът е много общ и липсват конкретни

мерки и предложения, касаещи област Хасково. Той отбеляза, че в един такъв план е добре

да се усети спецификата на региона и да се дадат конкретни препоръки и мерки, касаещи

тази специфика.

Г-жа Василка Иванова – председател на КНСБ Хасково допълни г-н Димитров,

като каза, че в подобен План е добре да се отразят и мненията и предложенията, които са се

получавали по време на дискусиите, водени всяка година по отношение план-приема в

училищата на територията на областта. Г-жа Иванова посочи, че на 5 май в с. Минерални

бани е предвидена дискусия по проблемите на младежката безработица, от която също могат

да бъдат взети ценни мнения и препоръки за Плана.

Г-жа Кера Делчева – началник отдел в общинска администрация Стамболово

отбеляза, че в Плана са много слабо представени отделните общини. Всяка община има своя

специфика, различно развитие и ниво на безработица, различни потребности и визия. В тази

връзка за справяне с проблема „младежка безработица” се изисква прилагане на

индивидуални мерки, които е добре да бъдат изведени детайлно за всяка конкретна община.

В заключение г-жа Рангелова направи предложение към членовете на комисията,

работния вариант на Плана да бъде качен на сайта на Областна администрация Хасково,

откъдето всеки в удобно време би могъл да се запознае подробно с него и в случай, че има

забележка, препоръка или коментар, да го изпрати по електронната поща на

администрацията. Предложението бе прието единодушно, като бе даден срок до 20 май за

събиране и обобщаване на всички коментари, мнения и препоръки, след което те да бъдат

изпратени на екипа, изготвящ Плана.

По трета точка от дневния ред „Други” не постъпиха материали за разглеждане

от комисията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Секретар............................... Председател.......................................
/Кадир Муса/ /Милена Рангелова/


