Вътр. №1-1272-9/05.11.2020 г.

Протокол №6/05.11.2020 г.
от неприсъствено заседание на Комисията по заетостта към ОСР
гр. Силистра

В периода 01 септември – 16 октомври 2020 г., на основание чл. 10, ал. 2 от
Закона за насърчаване на заетостта Агенцията по заетостта заедно с областните
администрации

и

социалните

партньори

проведе

второто

проучване

сред

работодателите за потребностите им от работна сила. В изпълнение на законовите и
нормативни регламенти, както и съобразно указанията на изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта се извърши обобщаване на резултатите на областно ниво от
работна група, сформирана със Заповед №РД-22-4/11.02.2020 г., в състав от
представители на общо 4 организации и институции, членове на Постоянната комисия
по заетост, в т.ч. Областна администрация Силистра, Дирекция „Бюро по труда“
Силистра, Силистренска Търговско-промишлена палата, Дирекция „Регионална служба
по заетостта“ Русе.
Обобщеният материал, с приложената таблица към него е изпратен на членовете
на Постоянната комисия по заетост с писмо изх. №1-1272-8 от 02.11.2020 г. за
запознаване и становище.
В посочения за целта срок (04.11.2020 г.) са получени 11 положителни
становища, изразяващи подкрепа (ДФ „Земеделие“ – ОД Силистра, Силистренска
Търговско-промишлена палата, РУО Силистра, ДРСЗ Русе, ДБТ Силистра, Община
Дулово, Община Кайнарджа, Община Главиница, Дирекция „Инспекция по труда“ –
Силистра, Областна администрация Силистра, ДБТ Тутракан) и нито едно възражение.
Във връзка с горепосоченото се приема следното
РЕШЕНИЕ:
Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, в
изпълнение на разпоредбите на чл. 10, ал.2 от Закона за насърчаване на

заетостта, в съответствие с чл. 7а, ал. 4 от Правилника за прилагането му и
точка 13 от Матрица на дейностите за проучване на потребностите на
работодателите, съгласува и предлага за изпращане в Агенцията по заетостта
обобщената информация на областно ниво за проведеното анкетно проучване.

Приложение: Анализ на резултатите от второто проучване на потребностите от
работна сила в област Силистра и резултати за област Силистра в табличен вид.

Заместник-председател на Областната комисия по заетостта:
Стоян Бонев – Заместник областен управител на област Силистра

Съставил протокола:
Диляна Вескова – Старши експерт в дирекция „АКРРДС“

