Протокол № 4/23.04.2019 г.
от
Неприсъствено заседание на Комисията по заетостта на област Силистра

Проведено при следния дневен ред:
1. Уведомяване с писмо на Областния управител и запознаване на членовете на КЗ с
изготвеното от Работната група предложение за Регионална програма за заетост на
област Силистра за 2019г.
2. Гласуване така изготвеното предложение от Работната група на Регионална
програма за заетост на област Силистра за 2019г. да бъде внесено в Министерството
на труда и социалната политика.

Членове на Комисията по заетостта на област Силистра:

Ивелин Статев – Областен управител на област Силистра
Стоян Бонев – Заместник областен управител на област Силистра
Десислава Божева – ст.експерт в дирекция „АКРРДС” – Областна администрация
Силистра
Петър Ангелов – Директор на ДРСЗ – Русе
Милена Перчемлиева –Директор на Дирекция БТ - Силистра
Росица Ангелова – Директор на Дирекция БТ – Дулово
Пламена Драгнева – Директор на Дирекция БТ - Тутракан
Станислав Тодоров – гл.експерт „ Трудова заетост“ община Силистра
Доротея Тотева – Зам.кмет на община Дулово
Андриан Андреев – Секретар на община Ситово
Петя Василева Князова – Зам.кмет на община Тутракан
Янка Господинова – Кмет на община Алфатар
Соня Петкова – Зам.кмет на община Главиница
Мая Бочева – Зам.кмет на община Кайнарджа
Габриела Миткова – Началник на Регионално управление на образованието Силистра
Добромира Йовчева – Началник на отдел ТСБ Север ОСИ Силистра
Станка Лазарова – Зам.председател на Силистренска Търговско-промишлена палата
Йордан Чумпалов – Председател на Стопанска камара Силистра
Христина Николова – Директор ДФ “Земеделие”- ОД Силистра
Славянка Василева – Председател на КТ” Подкрепа”
Димитричка Пейкова – Председател на РС на КНСБ
Димо Мирчев – Председател на “Българска строителна камара” Силистра
Подп. Ивайло Александров – Началник на Военно окръжие Силистра
Мая Димитрова – Директор на РДСП Силистра
Данчо Димитров – Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Силистра
Никола Митиков - представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
за Силистра
Иво Андонов – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България за
Силистра

С писмо на Областния управител всички членове на Комисията по заетостта бяха
запознати с информацията по т.1 от Дневния ред.
На членовете на Комисията бе предложено да се запознаят с така изготвеното
предложение за Регионална програма за заетост на област Силистра за 2019г.
Работната група, сформирана със Заповед на Областния управител № РД-224/04.04.2019г е обработила внесените в Областна администрация предложения и е
изготвила проект на Регионална програма за заетост на област Силистра за 2019г.
Като разяснение към предложението на Работната група е уточнено, че след
проведеното на 03.04. 2019г. заседание на Комисията по заетостта, община Тутракан
отстъпва на община Алфатар една бройка от своите. Друг важен момент, който е
изяснен за членовете на КЗ е, че при така разпределените и гласувани брой работни
места и определената сума от 383 330лв. се установи недостиг от 2855.19 лв, който е в
резултат на закръглянето броя работници, което се получава в таблицата. Предвид
факта, че община Главиница, залага в своето предложение непълно работно време - на
6 часов работен ден, се налага корекция в нейното предложение, а именно намаление с
1 работно място, за да се побере Регионалната програма в определените за област
Силистра средства. Промяната е съгласувана с ръководството на община Главиница, в
резултат на което в Областна администрация Силистра е постъпило коригирано
предложение.
По т.2 от Дневния ред членовете на КЗ имаха възможност да се запознаят с така
изготвеното предложение за Регионална програма за заетост на област Силистра за
2019г., както и да изразят становища и предложения. При отсъствие на такива могат
да заявят своя вот за внасяне на проекта за Регионална програма за заетост в МТСП.
Гласували писмено „ За“ – 19 члена на Комисията по заетостта:

Ивелин Статев – Областен управител на област Силистра
Стоян Бонев – Заместник областен управител на област Силистра
Десислава Божева – ст.експерт в дирекция „АКРРДС” – Областна администрация
Силистра
Петър Ангелов – Директор на ДРСЗ – Русе
Милена Перчемлиева –Директор на Дирекция БТ – Силистра /представлявана от
А.Балканджиева/
Пламена Драгнева – Директор на Дирекция БТ – Тутракан
Росица Ангелова – Директор на Дирекция БТ – Дулово
Станислав Тодоров – гл.експерт „ Трудова заетост“ община Силистра
Доротея Тотева – Зам.кмет на община Дулово
Андриан Андреев – Секретар на община Ситово
Соня Петкова – Зам.кмет на община Главиница
Мая Бочева – Зам.кмет на община Кайнарджа
Габриела Миткова – Началник на Регионално управление на образованието Силистра
Добромира Йовчева – Началник на отдел ТСБ Север ОСИ Силистра
Христина Николова – Директор ДФ “Земеделие”- ОД Силистра
Станка Лазарова – Зам.председател на Силистренска Търговско-промишлена палата
Йордан Чумпалов – Председател на Стопанска камара Силистра
Славянка Василева – Председател на КТ” Подкрепа”
Данчо Димитров – Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Силистра

Гласували „Против“ – 0; Гласували „ Въздържал се “ – 0;
РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА :
Решение №1
Със 19 гласа « За» бе подкрепено изготвеното предложение за Регионална програма
за заетост на област Силистра за 2019г. за внасяне в Министерството на труда и
социалната политика.

Председател на Областната комисия по заетостта: /п/
Ивелин Статев - Областен управител на област Силистра

Съставил протокола: /п/
Д.Божева - Ст.експерт в дирекция „АКРРДС“

