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ПРОТОКОЛ № 3 / 10.12.2012 г. 

 

ЗАСЕДАНИЕ  

на КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА към ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

 Днес, 10 декември (понеделник) 2012 г. от 14:30 часа в заседателната зала на 
Областна администрация Силистра се проведе заседание на Комисията по заетостта 
(КЗ) към Областния съвет за развитие (ОСР) при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Оценка за съответствие с регионалните приоритети на проектите по Национална 
програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2013 г.   

 
На заседанието присъстваха членовете, определени със Заповед № ОКД-02-

19/02.10.2012 г. на Областния управител за състава на КЗ. 

Г-н  Николай Димов – областен управител и председател на Комисията откри за-
седанието, на което присъстваха 23 от общо 25 членове.  

Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гла-
суване, както следва: „За“ – 23; „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0. 
 

След проверката на кворума и приемането на дневния ред, г-н Н. Димов запозна 
присъстващите с трите нива на оценка, които са преминали представените в Дирекции-
те „Бюро по труда“ проекти на кандидат-работодатели, съгласно Процедурата за кан-
дидатстване по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на зае-
тост” (НП „ОСПОЗ“) през 2013 г. 

На днешното заседание ще се извърши последното, четвърто ниво на оценка, 
като достигналите до това ниво проекти се оценяват за съответствие с регионалните 
приоритети по следните критерии: 

1. Проектът е съвместим с посочените в Областната стратегия за развитие  прио-
ритети и допринася за развитието на областта; 

2. Обектите по проекта и свързаните с тях дейности не дублират обекти и дей-
ности, които се извършват в момента, или ще се извършват в близко бъдеще от други 
организации, фирми или донорски програми (вкл. и ОП „РЧР“) или са финансирани по 
силата на спечелени от кандидат-работодателя конкурси по ЗОП и концесии.   

След извършената оценка за съответствие ще бъде изготвен протокол за оценка 
на проектите на това ниво и Комисията ще предложи на Агенцията по заетостта за 
окончателно одобрение класираните проекти, в рамките на разпределените средства 
за съответната община. 

Г-н Н. Димов даде думата на г-н Драгомир Николов – директор на ДРСЗ – Русе да 
запознае присъстващите с НП „ОСПОЗ“. 
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Г-жа Кремена Калчева от ДРСЗ – Русе запозна членовете с подадените проекти в 
област Силистра, като акцентира върху особеностите на проектите във връзка с опера-
тивните програми, и специфичните особености за град Силистра – липса на целева гру-
па. Тя подчерта, че два проекта могат да отпаднат от регистъра поради възможно дуб-
лиране на обекти и дейности, както и наличие на  проекти, които по-точно отговарят на 
приоритетите на Програмата. 

В Комисията по заетост са подадени 30 броя проекти за 70 работни места, след 
направеното предложение от г-жа К. Калчева, присъстващите оцениха оставащите 28 
проекта за 66 работни места, за съответствие с регионалните приоритети. След прове-
дено явно гласуване: „За“ – 22; „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 1 (Д. Михайлова), 
Комисията по заетост взе следните решения: 

1.  Комисията по заетостта подкрепя предложението финансовият ресурс 

по НП “ОСПОЗ”, определен за субсидиране през 2013 г. на работни места с общополе-

зен характер и за подобряване условията на труд да се преразпределя между общини-

те в рамките на областта. Целта е да се осигури рационално и ефективно финансиране 

на работни места в различни населени места и в дейности със социална значимост, 

съобразно приоритетите, заложени в Областния план за развитие.  

2. Поради възможно дублиране на обекти и дейности, както и наличие на  про-

екти, които по-точно отговарят на приоритетите на Програмата Комисията по заетост 

не класира следните проекти: 

 

№ Кандидат-работодател  
Работни места 

Забележки 
брой 

1 2 3 4 

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА    

  ДБТ Силистра 4   

  ОБЩИНА Силистра 4   

O308 Кметство Айдемир 2 дублира дейности/обекти с др. програми 

O309 Кметство Калипетрово 2 дублира дейности/обекти с др. програми 

 

3. Комисията по заетост оценява позитивно, класира в предложения от работо-
дателя обхват и изпраща за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта следните 
проекти в общополезни дейности /общински, държавни и частни организации и фир-
ми/: 
 

№ Кандидат-работодател  

Работни 

места Точки соц. 

приоритетност 
Забележки 

брой 
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1 2 3 4 5 

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА 66     

  ДБТ  Дулово 13     

  ОБЩИНА АЛФАТАР 2     

O307 ОУ "Христо Ботев" Алфатар 1 10   

О308 ЕТ "Лъчезар Данков"  гр.Алфатар 1 35   

  ОБЩИНА ДУЛОВО 11     

О301 ОУ "Христо Смирненски" гр. Дулово 1 10   

О305 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Черник 1 10   

О306 СОУ "Васил Левски" Дулово 1 10   

О307 СОУ "Христо Ботев" Паисиево 1 10   

О308 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Секулово 1 10   

О309 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Правда 1 10   

О310 ЦДГ "Първи юни" с. Окорш 1 10   

О311 ЦДГ "Щастливо детство" гр. Дулово 3 10   

О312 СОУ "Йордан Йовков" с. Окорш 1 10   

  ДБТ Силистра 36     

  ОБЩИНА Силистра 15     

O301 ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра 1 10   

O302 МБАЛ Силистра гр. Силистра 3 10   

O305 ЦДГ "Добруджа" гр. Силистра 1 10   

O307 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Брадвари 1 10   

O311 ОДЗ "Мир" с. Айдемир 2 10   

O312 ПГЛП "Пенчо Славейков" гр. Силистра 1 10   

O313 Градско помощно училище"С. Врачански" гр. Силистра 1 10   

O314 СОУ "Ю. А. Гагарин" гр. Силистра 1 10   

O318 НАО "Г. Галилей" гр. Силистра 1 10   



4 

 

O319 Обединен детски комплекс - Силистра 1 10   

O321 ЦДГ "Радост" гр. Силистра 1 10   

O322 ЦДГ "Здравец" с. Калипетрово 1 10   

  ОБЩИНА Кайнарджа 14     

О3006 ПГ по МСС 2 10   

О315 Община Кайнарджа 8 32,7   

О316 Община Кайнарджа, отдел "Образование" 4 10   

  ОБЩИНА Ситово 7     

О320 Община Ситово 7 22,5   

  ДБТ Тутракан 17     

  ОБЩИНА Главиница 17     

O301 Управление образование-Главиница 17 10   

 

 

 

 
Г-н Димов информира присъстващите, че на заседание на Областния съвет за 

развитие, проведено на 5 декември, са били разгледани и приети целите, задачите и 
дейностите по приоритети „Жилищни условия“ и „Заетост“ от Плана за действие на 
област Силистра за периода 2012-2014 г. за изпълнение на Националната стратегия на 
Република България за интеграция на ромите 2012-2020 г. и „Десетилетие на ромското 
включване 2005-2015 г.“. Управляващ орган за ръководство и осъществяване на целите, 
задачите и дейностите по приоритет „Заетост“ е Комисията по заетост. Във връзка с 
това беше представена презентация, която запозна присъстващите с този приоритет. 
 

Г-н Н. Димов благодари на присъстващите за вниманието и обяви заседанието 
за закрито. 

 
Председател: Николай Димов – Обл. управител ……………….………………………….. 

Зам. председател: Тодора Цонева – Зам. областен управител ………………..…………... 

Секретар: Лили Дочева – Мл. експерт ОА ………………………………………………… 

Членове:  

1. Драгомир Николов – Директор  на ДРСЗ – Русе ……………………………………...…. 

2. Николай Николов – Директор на Дирекция БТ – Силистра …………………………….. 
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3. Росица Ангелова – Директор на Дирекция  БТ – Дулово …………………………...…... 

4. Галина Димитрова – Директор на Дирекция БТ – Тутракан ……………….....................  

5. Денка Михайлова – Зам. кмет община Силистра ....................................................... 

6. Йорданка Стойчева – Зам. кмет община Дулово ……………………………………........ 

7. Андриан Андреев – Секретар община Ситово …………………………………….……... 

8. Стефка Жекова – Секретар  община Алфатар …………………………………………..... 

9. Елена Маркова – Зам. кмет община Главиница ………………………………………… 

10. Живко  Спасов – Секретар община Кайнарджа ……………………………………….... 

11. Майя Григорова – Представител на РИО ……………………………………………….. 

12. Стефка Малчева – Началник на ТСБ Силистра ............................................................. 

13. Йордан Чумпалов – Председател на Стопанска камара Силистра ……………………. 

14. Христина Николова –  Директор ДФ „Земеделие“ – ОД Силистра ……………… 

15. Димитричка Пейкова – Председател КНСБ …………………………………………….. 

16. Цанка Атанасова – Председател „Българска строителна камара” Силистра ………..... 

17. Подп. Димитър Трендафилов – Н-к Областен военен отдел …………………………... 

18. Юлия Тодорова – Ст. юрисконсулт на РДСП …………………………….……………… 

19. Ирина Николаева – Директор  ДИТ – Русе ………………………………..………… 

20. Станка Лазарова – Зам. председател на СТПП …………………………………… 

   

    

 


