
Вътр. №1-169-3/04.02.2022 г. 

 

Протокол №1/04.02.2022 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 първото за 2022 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-22-16/07.09.2021 г. 

С писмо наш изх. №1-169-1/01.02.2022 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-22-16/07.09.2021 г. за определяне участници в последната 

работна група към Комисията по заетостта по реда на чл. 7а, ал. 3 от ПП на ЗНЗ. 

Във връзка с проучване на потребностите от работна сила на работодателите от 

област Силистра, което се провежда два пъти годишно на основание на чл. 10 от Закона 

за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), членовете на Комисията по заетостта бяха 

информирани, че стартира първото за 2022 г. анкетиране на работодателите.  

Актуализиран е приложения през 2019 г. електронен (on-line) анкетен формуляр, 

включващ от 2020 г. и въпроси относно влиянието на епидемичната криза върху 



търсенето или освобождаването на работна сила. Проучването ще се извърши сред 

работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област – представители на 

различни групи по големина, икономическа дейност и др., с което ще се формира 

национална представителност на проучването.  

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.  

В посочения за целта срок (03.02.2022 г.) са получени 15 положителни 

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

Община Кайнарджа, Община Тутракан, Община Ситово, Военно окръжие – Силистра, 

КТ „Подкрепа“ – Силистра, Камара на строителите в България – Силистра, ДФ 

„Земеделие“ – ОД Силистра, РУО – Силистра, ОА Силистра – 3 гласа, ОСИ – 

Силистра). 

Поради настъпили промени г-н Петър Ангелов да бъде заменен от г-н Драгомир 

Николов – Директор на ДРСЗ – Русе. 

В резултат на проведеното неприсъствено заседание, Комисията по заетостта взе 

следните решения: 

1. Да се изготви актуална Заповед за състава на работна група, която да  

организира, координира и проведе събирането на информация за потребностите 

на работодателите в област Силистра от работна сила, в разписаните срокове, в 

която г-н Петър Ангелов се заменя от г-н Драгомир Николов като Директор на 

ДРСЗ – Русе. 

2. При настъпили кадрови и структурни промени, органите и 

организациите членове на Комисията да уведомяват председателя на Комисията 

по заетостта за определените от тях представители съгласно чл. 3, ал. 7 и чл. 6, ал. 

2 от Правилника за организацията и дейността на Комисията по заетостта към 

Областен съвет за развитие на област Силистра. 

 

 



Председател на Областната комисия по заетост:  

Катя Кръстева – Областен управител на област Силистра 

 

Съставил  протокола:  

Диляна Вескова – Старши експерт в дирекция „АКРРДС“ 

 

 


