
Вътр. № 1-433-3/23.03.2021 г. 

Протокол № 3/23.03.2021 г. 

 

от неприсъствено заседание на Комисията по заетостта към ОСР 

гр. Силистра 

 

Във връзка с получено писмо от Министерството на труда и социалната 

политика относно разработване на Регионална програма за заетост на област Силистра 

през 2021 г. беше свикано неприсъствено заседание. 

С писмо наш изх. № 1-433-1/18.03.2021 г. на членовете на Постоянната комисия 

по заетост е изпратена информация относно новата процедура за разработване на 

регионалната програма, таблица за разпределение по общини, методика за оценка, 

предложение за състав на Работната група, както и проект на решения за съгласуване и 

приемане. 

В посочения за целта срок (22.03.2021 г.) са получени 15 положителни 

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

Кайнарджа, община Главиница, община Дулово, ДРСЗ Русе, ОП на КСБ – Силистра, 

Военно окръжие Силистра, КТ „Подкрепа“ Силистра, РДСП Силистра, Дирекция 

„Инспекция по труда”- Силистра, Силистренска Търговско-промишлена палата, РУО - 

Силистра, ОА Силистра-2 гласа) и нито едно възражение. В случай, че в определения 

срок не постъпи писмено становище се счита, че предложението за решение се 

подкрепя. 

В резултат на проведеното неприсъствено заседание, Комисията по заетостта взе 

следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. Постоянната комисия по заетост приема предложената Методика за 

оценка и подбор на проектни предложения за включване в Регионалната 

програма за заетост на област Силистра през 2021 г. (прилагам 

предложената методика за оценка). 

 

2. Общините от област Силистра да разработят и изпратят в Областна 

администрация – Силистра своите предложения за включване в 

Регионалната програма за заетост на област Силистра през 2021 г., по 

приложено разпределение в срок до 06.04.2021 г. 

 

3. Областният управител на област Силистра със заповед да сформира 

работна група за изготвяне на Регионалната програма за заетост на 

област Силистра през 2021 г., в състава на която да влязат 

институциите участвали в разработването на програмата през 2020 г.  

 

4. Работната група да изготви Регионалната програма за заетост на 

област Силистра през 2021 г. и да я предостави за съгласуване по 

електронна поща на членовете на Постоянната комисия по заетост 

към Областния съвет за развитие, които в срок до 2 работни дни следва 

да изпратят бележки или съгласие с предложения проект на регионална 

програма. 

 

5. Съгласуваната (неприсъствено) Регионална програма за заетост на    

област Силистра през 2021 г. да се изпрати за утвърждаване от МТСП 

в срок до 20.04.2021 г. 



 

 

 

Заместник-председател на Областната комисия по заетост: /п/ 

 

Стоян Бонев – Заместник областен управител на област Силистра 

 

 

 

 

Съставил  протокола: /п/ 

 

Диляна Вескова – Старши експерт в дирекция „АКРРДС“ 

 
 


