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УТВЪРДИЛ:                   (П) 
 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител  

на Софийска област 
 
 

ПРОТОКОЛ 

от  

заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие на Софийска област 

 

18 октомври 2018 г. (четвъртък), 13:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 
 

Днес, 18.10.2018  г., (четвъртък) в заседателната зала на Областна администрация 

на Софийска област, се състоя заседание на Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие на Софийска област, във връзка с провеждане на второто за 

2018 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона 

за насърчаване на заетостта. 

Заседанието беше открито от г-жа Галя Георгиева – Заместник областен управител 

на Софийска област и заместник-председател на Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие на Софийска област, която приветства членовете на 

комисията. (Приложение №1 – Присъствен списък, неразделна част от настоящия 

протокол.) 

Заседанието протече при следния: 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Обсъждане и съгласуване на обобщена информация за резултатите и изводите 

от проведеното през месец август 2018 г. проучване на потребностите на 

работодателите от работна сила в Софийска област;  

2. Други. 

По т. 1 от дневния ред – „Обсъждане и съгласуване на обобщена информация за 

резултатите и изводите от проведеното през месец август 2018 г. проучване на 

потребностите на работодателите от работна сила в Софийска област“ .  

В периода август - септември 2018 г. Агенцията по заетостта стартира второто 

провеждане на проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. 
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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. 

Г-жа Галя Георгиева поясни, че съгласно Заповед №ОА-249/14.08.2018 г. на 

Областния управител на Софийска област, Работната група, която да организира и 

координира процеса по набиране и предоставяне на Агенцията по заетостта на 

информация от работодателите в Софийска област за потребностите от работна сила в 

Софийска област проведе заседание на 11 октоври 2018 г., на което изготви обобщена 

информация за резултатите от проведеното през месец август-септември проучване сред 

работодателите на областно ниво. 

Информацията беше внесена за обсъждане в Комисията по заетост. Необходимите 

материали бяха изпратени по електронната поща до всички членове на комисията. 

Заместник областният управител на Софийска област даде думата на  

г-жа Христина Лаловска-Елкина, началник на отдел УЗ, дирекция „Регионална служба по 

заетостта“ -  гр. София, за да представи накратко обобщената информация за резултатите 

от проведеното през месец август-септември анкетиране сред работодателите в Софийска 

област. 

Г-жа Христина Лаловска-Елкина презендира обобщените резултати от второто 

анкетиране за 2018 г. От Софийска област са 121 работодатели, от които 66 бр. от 

задължителния списък на Агенцията по заетостта, в това число 55 бр. са заменени с 

работодатели от същите икономически дейности и бр. численост на персонала. 78 % от 

работодателите от извадката са попълнили анкетата, което дава основание да се твърди, че 

проучването е представително. 

Най-голям процент на попълнилите анкетата работодатели от Софийска област се 

наблюдава в градовете Самоков, Ихтиман и Ботевград. Предвид областта, в която се 

намират работодателите, най-голямо търсене през следващите 12 месеца ще има за 

следните професии: готвач, сервитьор/ барман, машинен оператор и електротехник. Освен 

посочените по-горе професии, потребност ще има и от: шофьор, водач на МПС – 

международни превози и учители.  

Знанията и уменията, които работодателите считат, че ще бъдат необходими за 

настоящия и бъдещ персонал, са: самоконтрол и дисциплина (87.2 %), работа под 

напрежение (62.4 %) и административни умения (52 %). Важни ключови компетентности 

според работодателите са инициативността и предприемачеството. Работните места 

според изискваната квалификация са за: работници; специалисти с техническа, 

икономическа и хуманитарна квалификация.  

След три години анкетираните от областта ще търсят кадри с висше образование 

най-често в сферата на туризма, администрация и управление и икономика. Най-голям 
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брой работни места ще бъдат разкрити в следните сектори на икономиката: хотелиерство, 

ресторантьорство и кетъринг; търговия на едро и дребно; строителство; транспорт; 

туризъм. 

По т. 1 от дневния ред след представяне на обобщената информация и 

направените предложения за усъвършенстване на процеса на провеждане на 

анкетирането, Комисията взе следното:  

Решение №1 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област съгласува информацията за резултатите и изводите от 

извършеното през м. август - м. септември 2018 г. проучване на потребностите на 

работодателите от работна сила в Софийска област  

Решение №2 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област дава следните предложения за усъвършенстване на процеса 

провеждане на анкетирането: 

 Популяризиране на проучването чрез медиите; 

 Представяне на резултатите на Министерство на образованието и науката; 

 Извършване на проучването веднъж годишно в по-активен период за 

работодателите, през месеците април – май. 

 (Приложения №2 и №3 – „Информация за резултатите от анкетно проучване 

сред работодателите за потребностите им от работна сила в Софийска област“ - 

текстови формат и табличен вид, неразделна част от настоящия протокол.) 

По т. 2 от дневния ред – Други не бяха направени коментари. 

С това дневният ред беше изчерпан и г-жа Галя Георгиева закри заседанието на 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област. 

 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА      (П) 

Заместник областен управител 

на Софийска област 

Заместник-председател на Постоянната комисия  

по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област 

 

 

ХРИСТИНА ЛАЛОВСКА-ЕЛКИНА   (П) 

ЗА Секретар на Постоянната комисия  

по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област, 

съгласно Заповед №РД-11-00-1578/08.10.2018 г. 

 

Изготвил протокола:  

Женя Иванова,      (П) 

старши  експерт, отдел РРУТ, ОА на СО 


