
 

 
 

 

П Р О Т О К О Л 

№ КД-03-92/13.04.2022 г. 

 

от проведено дистанционно заседание на постоянната Комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие на Област с административен център Кюстендил 

 

 

Днес, 13.04.2022 г., от 14:00 часа се проведе дистанционно заседание на Комисия по 

заетост към Областен съвет за развитие на област Кюстендил. 

В заседанието, осъществило се чрез платформата за онлайн заседания и срещи ZOOM, 

се включиха 18 от 31 членове на Комисията. 

Г-жа Катя Димитрова, областен управител и председател на Комисията по заетост откри 

заседанието, поздрави включилите се участници и предложи предварителен дневен ред на 

заседанието, а именно: 

1. Обсъждане и съгласуване на обобщените резултати от проведеното първо за 2022 година 

проучване на потребностите от работна сила, което се осъществи през периода 01 февруари- 

18 март 2022 г. на територията на област Кюстендил; 

2. Разни. 

Предложението за дневен ред беше гласувано и прието единодушно. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Г-жа Димитрова даде думата на г-н Юлиан Карпузов- директор на Дирекция „Бюро по 

труда“- Кюстендил да представи информация от проведеното проучване на потребностите 

на работодателите от работна сила. 

Г-н Карпузов представи резултатите от проведеното проучване /Приложение № 1/ и 

обобщи, че проучването е минало успешно на територията на област Кюстендил. 

Преобладаващата част от работодателите, попълнили анкетата, са от частния сектор, което 

може да даде ясна представа за търсенето и предлагането на работна сила на местно ниво. 

Анкетата може да послужи като основа за определяне на по-нататъшни приоритети за 

развитие на пазара на труда на ниво област и общини.  

Г-н Карпузов предложи на Комисията да се вземат следните решения:  

- предложение към Агенция по заетостта в извадката с работодатели от областта да 

бъдат включени повече от големите фирми, с цел по-голяма обективност на резултатите; 



  

      
    

 

-предложение за промяна в нормативната уредба, а именно чл. 10,а л. 2 от ЗНЗ, 

проучването на потребностите от работна сила да се провежда веднъж годишно, с оглед 

същността на задаваните въпроси, при които има дублиране на информацията, касаеща по-

дългосрочни планове на работодателите.  

Г-жа Димитрова даде думата на членовете на Комисията за мнения и предложения по 

представените данни. 

Присъстващите не изказаха други мнения и нови предложения, поради което се 

премина към гласуване. 

Членовете на Комисия по заетост към Областния съвет за развитие, с 18 гласа- ЗА, 

ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0, приеха следното: 

РЕШЕНИЕ № 1: 

Комисията по заетост към ОСР-  Кюстендил съгласува представената обобщена 

информация от първото за 2022 година проучване на потребностите от работна 

сила, осъществено сред работодатели от област Кюстендил.  

 

Членовете на Комисия по заетост към Областния съвет за развитие, с 18 гласа- ЗА, 

ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0, приеха следното: 

РЕШЕНИЕ № 2: 

Комисията по заетост към ОСР-  Кюстендил да отправи предложение към 

Агенция по заетостта, в извадката с работодатели от областта да бъдат включени 

повече от големите фирми-работодатели от област Кюстендил. 

 

Членовете на Комисия по заетост към Областния съвет за развитие, с 15 гласа- ЗА, 

ПРОТИВ – 3, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0, приеха следното: 

РЕШЕНИЕ № 3: 

Комисията по заетост към ОСР-  Кюстендил да отправи предложение към 

Агенция по заетостта за промяна в нормативната уредба, а именно чл. 10,а л. 2 от 

ЗНЗ, проучването на потребностите от работна сила да се провежда веднъж 

годишно. 

 



  

      
    

 

По втора точка от дневния ред: не бяха споделени други мнения и предложения за 

обсъждане.  

Г-жа Димитрова благодари на включилите се членове на Комисията и закри 

заседанието.  

Приложение №1 е неразделна част от протокола. 

Катя Димитрова:………п….. 

Областен управител и 

Председател на Комисия по заетост 

 

Юлиан Карпузов:…………п…………. 

Секретар на Комисия по заетост и 

Директор на ДБТ – Кюстендил 

 

Изготвил:  

Силвия Стоянова ………………п…………… 

Старши експерт “АКРРДС“ при ОА Кюстендил 

 

 

 

гр.Кюстендил 

13.04.2022 г. 


