
Протокол  

№ 2/03.04.2019 г. 

от  

заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие 

на област Силистра 

 

Проведено при следния дневен ред: 

1. Определяне на работна група за изготвяне на Регионалната програма за заетост на област 

Силистра, на база на постъпили проектни предложения от общините и Областна 

администрация. 

2. Обсъждане и приемане на методика за оценка и подбор, /съгласно чл.25а, ал.6 от ПП на ЗНЗ / 

на подадените проектни предложения.  

3. Определяне краен срок за постъпване на предложенията в Областна администрация 

Силистра. 

4. Други. 

На заседанието присъстваха: 

1. Стоян Бонев – зам.областен управител на област Силистра  

2. Николай Петров – ст. експерт в ОА Силистра 

3. Десислава Божева - ст. експерт в ОА Силистра 

4. Петър Ангелов – директор  на ДРСЗ – Русе /представляван от М. Перчемлиева/ 

5. Милена Перчемлиева – директор на Дирекция БТ - Силистра 

6. Росица Ангелова - директор ДБТ  Дулово /представлявана от М.Перчемлиева/ 

7. Пламена Драгнева - директор ДБТ Тутракан /представлявана от Т. Димитрова/ 

8. Станислав Тодоров – гл. експерт, община Силистра 

9. Доротея Тотева  - зам. кмет на община Дулово  

10. Андриан Андреев – секретар на община Ситово  

11. Соня  Петкова – зам. кмет на община Главиница /представлявана от М. Хаккъ/ 

12. Мая Бочева – зам. кмет на община Кайнарджа  

13. Петя Князова - зам. кмет на община Тутракан /представлявана от А. Дочева / 

14. Янка Господинова – кмет на община Алфатар 

15. Добромира Йовчева – началник ТСБ Север - ОСИ Силистра 

16. Станка Лазарова – заместник-председател на СТПП 

17. Димо Мирчев - КСБ-ОП Силистра 

18. Димитричка Пейкова – председател на РС на КНСБ  

19. Мая Димитрова – директор РДСП Силистра 

20. Христина Николова – директор на ДФ „Земеделие“ /представлявана от /В. Георгиева/ 

21. Подп.Ивайло Александров - Военно окръжие - Силистра 

22. Данчо Димитров – директор на ДИТ Силистра  



 

Г-н  С. Бонев – Заместник Областен управител на област Силистра, откри заседанието на  

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Силистра. Приветства 

присъстващите, установи съобразно регистриралите се в присъствения списък, че заседанието 

може да се проведе, защото има необходимия кворум. Припомни на членовете, че в писмата, 

изпратени до тях за настоящото заседание е обявен дневният ред. Припомни го на 

присъстващите отново и даде думата за предложения за включване на допълнителни точки. 

Такива не постъпиха и г-н Бонев подложи на гласуване така предложения дневен ред за 

протичане на заседанието. Той беше приет с пълно мнозинство. След което предложи да се 

премине към т.1 от така приетия Дневен ред, а именно: 

1. Определяне на работна група за изготвяне на Регионалната програма за 

заетост на област Силистра, на база на постъпили проектни предложения от 

общините и Областна администрация. 

С. Бонев: Очаквам Вашите предложения за състав на Работната  група. На база на решението 

на Комисията ще се  издаде заповед за състава на групата. В нейният състав могат да се 

включат лица, които декларират, че:  

 Нямат материален интерес от оценяването на определен кандидат; 

 Не са „свързани лица“ по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси с участник в процедурата; 

 Нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси при оценяване на проектните предложения. 

Работната  група се сформира  / Съгласно чл.25, ал.3 и ал.4 от  Правилника за приложение на 

Закона за насърчаване на заетостта/. 

Поради отсъствие на предложения от членовете на Комисията по заетостта, г-н Бонев предлага 

за състав на Работната група, която ще изготви предложението за Регионална програма за 

заетост следните лица: 

1. Представител на ОА Силистра - Николай Петров 

2. Представител на Бюро по труда Силистра - Милена Перчемлиева 

3. Представител на Бюро по труда Дулово -  Росица Ангелова 

4. Представител на Бюро по труда  Тутракан - Пламена Драгнева  

Подлага така направеното  предложение на гласуване. 

Всички гласуваха „За“ направеното предложение. Нямаше гласували „Против“ и „Въздържал 

се“. Председателстващият предложи да се премине към следващата точка от дневния ред т.2. 

Обсъждане и приемане на методика за оценка и подбор, /съгласно чл.25а, ал.6 от ПП на ЗНЗ / 

на подадените проектни предложения.  

Г-н Бонев: На днешното заседание ще  обсъдим и приемем методика за оценка и подбор на 

проектни предложения от работодатели /общини и областна администрация/ – кандидати за 

включване в Регионалната програма за заетост  на област Силистра.  

Посочената по-горе алинея гласи: 



Оценката на подадените предложения се извършва по критериите: (1) Средногодишно равнище 

на безработица и (2) Средногодишен брой на регистрираните безработни през предходната 

година в съответната община, (3) Потребностите на работодателите от работна сила и по 

методика, одобрена от Комисията по заетостта. 

На базата на определените в Националния план за действие по заетостта /НПДЗ / за 2019 г. 

средства за област Силистра  383 330 лв е извършено разпределение на средствата по общини 

/определен е общия брой работни места за областта при 8-часов и 6- часов работен ден за 

период от 6 месеца, до 31.12.2019 г./ Заложени са определени тежести на посочените в 

таблицата показатели. 

Предлагаме проект на методика за оценка и подбор. 

Николай Петров - ст.експерт от ОА представи  два варианта на методика, където са приложени 

различни тежести на отделните показатели, което довежда до промяна в разпределението на 

броя безработни лица по общини. 
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1 2 3 4 5 6 7 4005,79 

       

средства за 1 
работно място 

на 6 часа 

Общо за 

областта 
1,3 5 539 4 342 383 331 96 127 3037,39 

Силистра 0,1 1 520 1 731 97 401 24 32 
 Алфатар 0,2 213 121 23 234 6 8 
 Главиница 0,3 861 425 58 028 14 19 
 Дулово 0,2 1 666 1 129 98 961 25 33 
 Кайнарджа 0,3 509 266 44 555 11 15 
 Ситово 0,2 330 216 30 056 8 10 
 Тутракан 0,1 440 454 31 096 8 10 
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1 2 3 4 5 6 7 4005,79 

       

средства за 1 
работно място 

на 6 часа 

Общо за 

областта 
1,3 5 539 4 342 383 330 97 125 3037,39 

Силистра 0,1 1 520 1 731 101 297 25 33 
 Алфатар 0,2 213 121 18 987 5 6 
 Главиница 0,3 861 425 58 807 15 19 
 Дулово 0,2 1 666 1 129 107 129 27 35 
 Кайнарджа 0,3 509 266 39 890 10 13 
 Ситово 0,2 330 216 26 447 7 9 
 Тутракан 0,1 440 454 30 773 8 10 
  

С. Бонев: Моля за Вашите коментари и други предложения. 

Следват предложения за други тежести. Залагат се и се коментират последвалите промени в 

бройките по общини. 

Г-н Бонев предлага Комисията да се спре на вариант, при който като цяло за областта се 

получават най-много бройки. 

Изразяват се мнения от някои представители на общини, че предпочитан вариант е наемането 

на  безработни лица на 8 часа. Така тези хора в последствие ще имат достатъчно натрупан 

трудов стаж, а не да се окаже, че когато дойде моментът на пенсиониране им липсва такъв. 

Я. Господинова заявява съгласие, че трябва да се спрем на най-добрия за областта вариант, но 

тя отправя молба, към общините, които при разпределението получават повече бройки да 

подкрепят община Алфатар, за която всяка допълнителна бройка ще е от голямо значение. 



Община Силистра проявява разбиране и отстъпи 1 бройка на община Алфатар, както и 2 

бройки на Областна администрация за изготвяне на предложение за Регионалната програма за 

заетост. 

Община Кайнарджа също отстъпи една бройка от своите, за да подкрепи община Алфатар. 

Постъпиха предложения като най-удачна за цялата област да се приеме таблицата, в която за 

показател средногодишно равнище на безработицата, изразено в проценти е предложена тежест 

– 0,2, за същия показател, но в реален брой е приложена тежест – 0,6, а за показателя заявени 

свободни работни места в бюрата по труда – 0,2. 

Г-н Бонев подложи на гласуване това предложение. Всички членове на Комисията го приеха 

без възражение. „За“  гласуваха – 21 бр, „Против“ - 0 и „Въздържал се“ – 0. 

С. Бонев: Предлагам да преминем към т.3 от дневния ред: 3. Определяне краен срок за 

постъпване на предложенията в Областна администрация Силистра. 

Във връзка с кратките срокове за протичане на целия процес по изготвяне и внасяне в 

Министерството на труда и социалната политика на предложение за Регионална програма за 

заетост, предвид предстоящите Великденски празници и почивните дни, свързани с тях, 

предлагам  15.04.2019г.  Имате ли други предложения? 

Не постъпиха други предложения и председателстващият подложи на гласуване крайната дата 

за постъпване на предложенията на общините в Областна администрация да е 15.04.2019г. 

Гласували „За“ – 21, „Против“ - 0 и „Въздържал се“ – 0. 

Премина се към т.4 Други. 

Постъпиха различни въпроси. 

Г-жа Я. Господинова изрази мнение, че отпуснатите средства за областта като цяло са малко, а  

положението с безработицата не по-добре от областите в северозападна България.  

С. Лазарова:  Ще има посещение в нашата област от Зам. министър Русинова и Изпълнителния 

директор на АЗ - г-н Николов и предлагам там да поставим сериозно проблема. Вече сме 

установили, че когато на такива срещи се поставят проблеми има чуваемост и те се вземат под 

внимание. 

Д. Мирчев: Ако трябва да се променят критериите за определяне на средствата или просто да 

се завишат с 20% отпуснатите пари за тази програма. 

 

 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ: 

 

1.Областната комисия по заетост подкрепя предложението на Областна 

администрация работна група за изготвяне на Регионалната програма за заетост на 



област Силистра, на база на постъпили проектни предложения от общините и Областна 

администрация да е в следния състав: 

 

1. Представител на ОА Силистра - Николай Петров 

2. Представител на Бюро по труда Силистра - Милена Перчемлиева 

3. Представител на Бюро по труда Дулово -  Росица Ангелова 

4. Представител на Бюро по труда  Тутракан - Пламена Драгнева 

 

 

 

2. Комисията по заетост гласува единодушно следното разпределение на средствата и 

работните места по общини за изготвяне на предложения за Регионална програма за 

заетост. 
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1,3 5 539 4 342 383 331 96 127 3037,39 

Силистра 0,1 1 520 1 731 97 401 24 32 
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 Главиница 0,3 861 425 58 028 14 19 
 Дулово 0,2 1 666 1 129 98 961 25 33 
 Кайнарджа 0,3 509 266 44 555 11 15 
 Ситово 0,2 330 216 30 056 8 10 
 Тутракан 0,1 440 454 31 096 8 10 
  

 



Като община Силистра дава от разпределените и бройки 2 на Областна администрация и една 

на община Алфатар. А община Кайнарджа дава една бройка от определените за нея също за  

община Алфатар. 

 

3.КЗ на област Силистра определи  за краен срок за постъпване на предложенията в 

Областна администрация Силистра за включване в Регионалната програма за заетост 

датата 15.04.2019г. 

 

 

 

Председателстващ заседанието  на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие на област Силистра:  /п/ 

 

 

С. Бонев – Зам.Областен управител на област Силистра  

 

 

 

Водил протокола: /п/ 

 

Д. Божева - Ст.експерт в дирекция „АКРРДС“ 

 

 


