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ПРОТОКОЛ № 4 / 19.09.2016г. 

ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ЗА  РАЗКРИВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА  И УЧАСТИЕ В  

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

 

Днес 19.09. 2016 г. се събра Комисията по заетост към Областния съвет за Регионално 

развитие на област Силистра  за оценка и подбор на подадените проектни предложения от 

общините в областта и Областна администрация  за включване в Регионална програма за 

заетост и обучение на  област Силистра, реализирана по реда на чл. 31 ал. 3, т. 3 и 4 и чл. 

32 и чл. 33 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ . 

 

Заседанието протече при следния дневен ред:  

1. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ – КАНДИДАТИ ЗА 

ВКЛЮЧВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

2. ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2016-2017 г. ЗА ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

4. ДРУГИ 

 

 

По т. 1: За оценка на подадените проектни предложения е разработен проект на  

Методика, включваща следните критерии:  

 

1. Средногодишно равнище на безработица в общината, в която се предлага 

разкриването на работни места за предходната 2015 г. 

2. Средногодишен брой регистрирани в бюрата по труда безработни лица през 2015 г. 

в съответната община. 

3. Потребности на работодателите от работна сила, заявени в бюрата по труда – към 

30.06.2016г. 

 

След обсъждане, Комисията по заетост взе следното Решение: 

 

Решение №1  
 

Комисията по заетост на област Силистра единодушно прие 3 /трите/ предложения, 

разписани в т.6 на чл.25а на ПП на ЗНЗ, като към тях добавя още 3 /три/ показателя,  

които да се включат към методиката за оценка на постъпилите проектни предложения за 

включване в Регионалната програма за заетост и обучение през 2016 г. -2017г., както 

следва: 

 

1.Икономически активно население в съответната  община; 

2.Брой населени места в съответната  община; 

3.Защита и обосновка на проектното предложение. 
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По т.2 от Дневния ред:  

В Комисията по заетост са получени 8 /осем/ броя проектни предложения от работодатели 

за разкриване на работни места и включване в Регионалната програма на област 

Силистра. 

На базата на определените в НПДЗ 2016 г. средства на област Силистра и прилагане на 

приетите с Решение №1 на КЗ критерии е извършено класиране и разпределение на 

средствата по общини /определен общия брой работни места за областта при 8-часов 

работен ден за период от 5,5 месеца, до 31.03.2017 г./   

След проведено обсъждане и оценяване по приетите по т.1 методика и критерии, 

Комисията по заетост прие следното: 

 

Решение № 2: 

 

Класира и предлага в Регионалната програма да се включат проектните предложения от 

следните работодатели:  

  Област: Силистра 

1. Областна администрация - Силистра -        8 662 лева / 3 работни места  
2. Общинска администрация - Алфатар –     25 986 лева / 9 работни места  

3. Общинска администрация – Главиница -  11 549 лева / 4 работни места  

4. Общинска администрация – Дулово  -       51 972 лева / 18 работни места  

5. Общинска администрация – Кайнарджа  - 37 535 лева /13 работни места 

6. Общинска администрация – Силистра -    51 972 лева /18 работни места 

7. Общинска администрация – Ситово            25 986 лева / 9 работни места 

8. Общинска администрация – Тутракан  -     37 535 лева /13 работни места 

 

По т.3 от Дневния ред:  

За разработване на Регионалната програма е необходимо да се сформира работна група от 

експерти, които нямат материален или частен интерес към проектните предложения и не 

са свързани лица с  кандидатите за участие по смисъла на Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.  

След предложения и обсъждания, се прие следното: 

 

Решение № 3: 

 

Областният управител със заповед да сформира Работна група за изготвяне на 

Регионалната програма в следния състав: 

 

 

1. Николай Колев - Областна администрация Силистра 

2. Ивелина Тодорова - Бюро по труда гр.Силистра 

3. Тодорка Димитрова - Бюро по труда гр.Тутракан 

4. Росица Ангелова - Бюро по труда гр.Дулово 

5. Станка Лазарова - СТПП 

6. Димитричка Пейкова- РС на КНСБ 

 

 

Работната група да изготви Регионалната програма в срок до края на работния ден на 

26.09.2016г. и да я предостави за съгласуване по електронна поща на членовете на 

Комисията по заетост, които в срок до 1 работен ден следва да изпратят бележки или 

съгласие с предложения проект на Регионална програма. При липса на получени 
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предложения за корекции или допълнения, предложеният проект ще се счита за одобрен 

от членовете на Комисията по заетост.  

 

 

Решение № 4: 

 

Съгласуваната (неприсъствено) Регионална програма да се изпрати за утвърждаване  от 

МТСП не по-късно от определения срок - 30.09.2016 г. 

 

Приложен списък с участвалите в заседанието на Комисията по заетостта. 

 

 

 

Дата: 20.09.2016г. 

Гр. Силистра 

 

 

 

 

 

Председателстващ: 

  /Е.Томова/ 

 

 

 

 

 

 

 

Водил протокола: 

  /Д.Божева/ 

     

  
 

 
 


