
Вътр. № 1-1272-3/09.09.2020 г. 

Протокол № 5/09.09.2020 г. 

 

от неприсъствено заседание на Комисията по заетостта към ОСР 

гр. Силистра 

 

Проведено при следния дневен ред: 

1. Информиране членовете на Комисията по заетостта с писмо на областния 

управител за необходимостта от провеждане на второто за 2020 г. проучване на 

потребностите на работодателите в област Силистра от работна сила по реда на 

чл.10, ал.2 от ЗНЗ. 

 

2. Предложения за промяна на състава на последната Работната група по 

проведеното проучване, сформирана със Заповед № РД-22-4/11.02.2020 г. 

С писмо наш изх. № 1-1272-1/01.09.2020 г. всички членове на Комисията по 

заетостта бяха запознати с информацията по т.1 от Дневния ред. 

На вниманието на всеки член бяха изпратени: 

1.  Матрицата на дейностите за проучване на потребностите на работодателите. 

2. Заповед № РД-22-4/11.02.2020 г. за състава на последната Работна група към 

Областната комисия по заетост. 

По т.2 от Дневния ред членовете на КЗ имаха възможност да дадат своите 

предложения за промяна на състава на Работната група, която ще организира, 

координира и проведе събирането на информация за потребностите на работодателите 

в област Силистра от работна сила. Областният управител по предложение на 

Комисията по заетостта актуализира /при нужда/ състава на Работната група. Такива не 

постъпиха. 

В посочения за целта срок (09.09.2020 г.) са получени 14 положителни 

становища, изразяващи подкрепа (БТ – Силистра, БТ – Дулово, БТ – Тутракан, община 

Силистра, община Кайнарджа, община Тутракан, община Алфатар, Община Ситово,  

РДСП Силистра, Силистренска Търговско-промишлена палата, ДФ “Земеделие”- ОД 

Силистра, ОА Силистра, РУО-Силистра, ОСИ-Силистра) и нито едно възражение. 

 

В резултат на проведеното неприсъствено заседание, Комисията по заетостта взе 

следното решение: 

1. Съставът на Работната група, която организира, координира и провежда 

събирането на информация за потребностите на работодателите в област 

Силистра от работна сила, определен със Заповед № РД-22-4/11.02.2020 г. да остане 

непроменен. 

 

Председател  на  Областната комисия по заетостта: /п/ 

 

Ивелин Статев –Областен управител на област Силистра 

 

Съставил  протокола: /п/ 

 

Диляна Вескова - Ст.експерт в дирекция „АКРРДС“ 


