
Протокол № 4/26.03.2018г. 

от  

заседание на Комисията по заетост на област Силистра 

 

Проведено при следния дневен ред: 

1. Обсъждане  на информация за резултатите от проучването на потребностите на 

фирмите от региона от  работна сила. 

2. Определяне на Работна група за изготвяне на Регионалната програма за заетост на 

област Силистра, на база на постъпили проектни предложения от общините и ОА. 

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

на ЗНЗ / на подадените проектни предложения.  

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

Силистра. 

5. Други. 

На заседанието присъстваха: 

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

2. Тодор Динков –директор на дирекция АКРРДС в ОА Силистра 

3. Десислава Божева - ст.експерт АКРРДС в ОА Силистра 

4. Габриела Миткова - началник РУО-Силистра/представлявана от М.Григорова / 

5. Вартан Вартанян – Директор  на ДРСЗ – Русе /представляван от И.Петрова/ 

6. Милена Перчемлиева –Директор на Дирекция БТ - Силистра/представлявана от 

И.Петрова/ 

7. Ресми Хамза - директор ДБТ  Дулово  

8. Биляна Стоянова - директор ДБТ Тутракан  

9. Станислав Тодоров –гл.експерт, община Силистра 

10. Доротея Тотева  - зам.кмет на община Дулово  

11. Андриан Андреев – Секретар на община Ситово  

12. Данка Милчева – Зам.кмет на община Главиница / представлявана от 

/А.Неджмидин/ 

13. Петя Князова – Зам.кмет на община Тутракан /представлявана от А.Дочева/ 

14. Мая Бочева – зам.кмет на община Кайнарджа  

15. Добромира Йовчева –началник ТСБ Север - ОСИ Силистра 

16. Славянка Василева - СРС на КТ Подкрепа /представлявана от С.Давидова/ 

17. Станка Лазарова – СТПП 

18. Йордан Чумпалов – Председател на Стопанска камара Силистра 

19. Димо Мирчев - КСБ-ОП Силистра 



20. Мая Димитрова – директор РДСП Силистра 

21. Христина Николова – директор на ДФ „Земеделие“  

22. Данчо Димитров – директор на ДИТ Силистра 

 

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

Областната комисия по заетост. Приветства присъстващите, установи, че в залата има 

необходимия кворум за провеждане на заседанието. После припомни, че в изпратените 

до членовете писма за настоящото заседание бе предложен Дневен ред от 5 точки. Тъй  

като не постъпиха други предложения за  дневен ред, подложи на гласуване 

направеното предложение. То беше прието с пълно мнозинство. След което предложи 

да се премине към т.1 от така приетия дневен ред, а именно:  

1.Обсъждане  на информация за резултатите от проучването на потребностите на 

фирмите от региона от  работна сила. 

Г-н С.Бонев: На Вашите имейли беше изпратена обобщената от Работната група 

информация  за резултатите  от проведеното проучване за потребностите на  

работодателите от работна сила. Предложихме изработения документ на Вашето 

внимание преди заседанието, за да можете в детайли да се запознаете с него. В момента 

имаме готовност още веднъж ако е нужно да го представим пред Вас. Съгласно 

разписаното в Матрицата на дейностите за Проучването, утвърдена от Изпълнителния 

директор на Агенцията по заетостта  до 28.03.2018г. резултатите от Проучването трябва 

да се обсъдят в КЗ, след което да бъдат изпратени от председателя на Областната 

Комисия по заетост в Централното управление на АЗ. Имате думата да изкажете 

Вашите мнения по обобщените данни, направените изводи и отправените предложения 

за следващото Проучване. 

Членовете на Комисията по заетостта се бяха запознали с изпратената информация и се 

оказа, че не предлагат да се допълни друго към аналитичните точки от Анкетното 

проучване. 

Г-н С.Бонев: 

Приминаваме към т.2 от Дневния ред - 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. 

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

Комисията Областния управител ще издаде Заповед за състава на групата. В нейният 

състав могат да се включат лица, които: 

 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/. 



Не последваха предложения от членовете на Комисията.  

Предложението на Областна администрация е следното: 

1.Представител на ОА Силистра - Николай  Петров 

2.Представител на Бюро по труда Силистра - Милена  Перчемлиева 

3.Представител на Бюро по труда Дулово - Ресми  Хамза 

4. Представител на Бюро по труда  Тутракан – Биляна  Стоянова 

 

Г-н Димо Мирчев попита дали не е по-добре работната група да е от нечетен брой 

членове. Последва предложение да бъде включен самият той в групата. Г-н Мирчев 

сподели, че поради голямата си ангажираност, няма да може да бъде пълноценен 

участник. 

Председателстващият заседанието подложи на гласуване предложението на областна 

администрация. То беше прието единодушно, като нямаше гласували „ Против“  и „ 

Въздържал се“. 

Г-н С.Бонев: Нека преминем към т.3 от Дневния ред - 3.Обсъждане и приемане на 

Методика за оценка и подбор, /съгласно чл.25а, ал.6 от ПП на ЗНЗ / на подадените 

проектни предложения.  

Нашето предложение за оценка на постъпилите предложения се основава на  

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта -  член 25 а,т.6: 

 

(6) 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. 

 

Предлагаме следния проект на Методика за оценка и подбор: 

Г-н Николай  Колев – експерт в ОА я презентира на екран пред Комисията по 

заетостта.  



 

Г-н С.Бонев:  На базата на определените в НПДЗ 2018 г. средства за област Силистра 

от 312 312 лв.  е извършено разпределението им по общини /определен общия брой 

работни места за областта при 8-часов и 6- часов работен ден за период от 6 месеца, до 

31.12.2018 г./  

 

Заложените тежести на критериите са 0.4 /0.4/ 0.2; 

Подготвили сме и още едно предложение като сме променили тежестите, тъй като 

миналата година имахте предложение да се отдаде по-голяма тежест на абсолютния 

брой на безработните, а не на процентното изражение. 

Заложените тежести на критериите са 0.2 /0.6/ 0.2; 

Така с тази промяна предложението придобива следните стойности: 

Средства, 

определени 

за областта 

от МТСП за 

разпределе

312 312,00

% ср.мес.брой бр. лв бр. бр.

средства за 1 

работно 

място на 8 

1 2 3 4 5 6 7 3958,22

средства за 1 

работно 

място на 6 

часаОбщо за 

областта
149,1 6 106 3 467 312 311 79 103 3002,20

Община Алфатар 23,0 228 119 26 079 7 9

Община Главиница 30,6 1 023 288 51 757 13 17

Община Дулово 18,3 1 770 634 62 968 16 21

Община Кайнарджа 37,2 580 145 45 647 12 15

Община Силистра 7,2 1 678 1 589 68 991 17 23

Община Ситово 23,9 360 223 31 408 8 10

Община Тутракан 8,9 467 469 25 461 6 8

Разпреде

ление на 

средства 

по 

критерии

Разпреде

ление на 

работни 

места за 

8-часов 

работен 

ден

Разпреде

ление на 

работни 

места за 

6-часов 

работен 

ден

Област/Община

Равнище на 

безработица 

средногодишно

за 2017г.

(с тежест 0.4)

Регистрирани 

безработни- 

ср.год.бр. за 

2017 г.

(с тежест 0.4)

Заявени СРМ 

в ДБТ за  2017  

(с тежест 0.2)



 

 

Моля за Вашите коментари и други предложения? 

Г-н Димо Мирчев: Смятам, че първия вариант е по-балансиран. 

Г-жа Х. Николова: Нека общините да кажат дали ги устройва. 

Г-н С.Тодоров: Аз ще защитя малките общини. За там е много важна всяка бройка. 

Г-н А.Андреев: Аз съм съгласен с разпределението в първата таблица. 

Г-н С. Бонев подложи на гласуване предложеното разпределение в табл.1. 

Всички присъстващи членове на Комисията по заетост гласуваха „ За“, Против“ - 0;  

„Въздържал се“ – 0; 

Премина се към т.4 от дневния ред - 4.Определяне краен срок за постъпване на 

предложенията в Областна администрация Силистра. 

Г-н С. Бонев: От ОА предлагаме датата 13.04.2018г.  Взели сме предвид предстоящите 

празници, както и нужното време за изготвяне на предложението за Регионална 

програма за заетост от работната група, също така   и необходимостта от провеждане на 

още едно заседание на КЗ, както и обявения срок за внасяне на предложенията  в 

МТСП.  Имате ли Други предложения? 

 Не постъпиха други предложения от участниците в заседанието. А 

председателстващият подложи на гласуване направеното предложение от ОА. 

Всички присъстващи гласуваха – „За“. 

Средства, 

определени 

за областта 

от МТСП за 

разпределе

312 312,00

% ср.мес.брой бр. лв бр. бр.

средства за 1 

работно 

място на 8 

1 2 3 4 5 6 7 3958,22

средства за 1 

работно 

място на 6 

часаОбщо за 

областта
149,1 6 106 3 467 312 311 79 103 3002,20

Община Алфатар 23,0 228 119 18 776 5 6

Община Главиница 30,6 1 023 288 49 403 12 16

Община Дулово 18,3 1 770 634 73 408 19 24

Община Кайнарджа 37,2 580 145 35 996 9 12

Община Силистра 7,2 1 678 1 589 83 140 21 28

Община Ситово 23,9 360 223 25 078 6 8

Община Тутракан 8,9 467 469 26 510 7 9

Разпреде

ление на 

средства 

по 

критерии

Разпреде

ление на 

работни 

места за 

8-часов 

работен 

ден

Разпреде

ление на 

работни 

места за 

6-часов 

работен 

ден

Област/Община

Равнище на 

безработица 

средногодишно 

с тежест 

за 2017г.

(с тежест 0.2)

Регистрирани 

безработни- 

ср.год.бр. за 

2017 г.

(с тежест 0.6)

Заявени СРМ 

в ДБТ за  2017  

(с тежест 0.2)



Г-н С. Бонев: Моля, предложенията за Регионална програма за заетост  да се изпратят 

на имейла на ОА - ss@ss.government.bg , до 12.00 часа на 13.04.2018г. 

Да преминем към следващата точка – т.5 Други. Имате ли предложения за включване 

на някакъв проблем за разглеждане? 

Не последваха предложения от присъстващите. 

Г-н С. Бонев: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. Благодаря на 

всички за участието. 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ: 

 

1.Областната комисия по заетост прие единодушно предложението на Областна 

администрация  за състав на Работна група за изготвяне /на база на постъпили 

проектни предложения от общините и Областна администрация/ на 

Регионалната програма за заетост на област Силистра. 

 

 

Състав на работната група: 

 

1.Представител на ОА Силистра - Николай  Петров 

2.Представител на Бюро по труда Силистра - Милена  Перчемлиева 

3.Представител на Бюро по труда Дулово - Ресми  Хамза 

4. Представител на Бюро по труда  Тутракан – Биляна  Стоянова 

2. Членовете на Комисията приеха като най-удачен, най-добре балансиран и 

подпомагащ малките общини следния вариант на разпределение на средствата по 

общини, съгласно заложените критерии и тежести за тях. 

Област/Об

щина 

Равнище 

на 

безработи

ца 

средногод

ишно 

за 2017г. 

(с тежест 

0.4) 

Регистр

ирани 

безработ

ни- 

ср.год.бр

. за 2017 

г. 

(с 

тежест 

0.4) 

Заяв

ени 

СРМ 

в 

ДБТ 

за  

2017  

(с 

теже

ст 

0.2) 

Разпреде

ление на 

средства 

по 

критерии 

Разпреде

ление на 

работни 

места за 

8-часов 

работен 

ден 

Разпреде

ление на 

работни 

места за 

6-часов 

работен 

ден 

Средств

а, 

определе

ни за 

областта 

от 

МТСП 

за 

разпреде

ление 

312 

312,00 



  % ср.год.бр

ой 

бр. лв бр. бр. средства 

за 1 

работно 

място на 

8 часа 

1 2 3 4 5 6 7 3958,22 

       средства 

за 1 

работно 

място на 

6 часа 

Общо за 

областта 

149,1 6 106 3 467 312 311 79 103 3002,20 

Община 

Алфатар 

23,0 228 119 26 079 7 9  

Община 

Главиница 

30,6 1 023 288 51 757 13 17  

Община 

Дулово 

18,3 1 770 634 62 968 16 21  

Община 

Кайнарджа 

37,2 580 145 45 647 12 15  

Община 

Силистра 

7,2 1 678 1 589 68 991 17 23  

Община 

Ситово 

23,9 360 223 31 408 8 10  

Община 

Тутракан 

8,9 467 469 25 461 6 8  

 

Всички присъстващи членове на Комисията по заетост гласуваха „ За“, Против“ - 0;  

„Въздържал се“ – 0; 

3.Комисията по заетост гласува краен срок за постъпване на предложенията /за 

включване в Регионална програма за заетост/ в Областна администрация 

Силистра - до 12.00 часа на 13.04.2018г. на имейла на ОА - ss@ss.government.bg ; 

 

 

Председателстващ   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“ 

 


