
Вътр. №1-734-4/09.06.2020 г. 
 

Протокол № 3/09.06.2020 г. 

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 – гл. експерт в ОА Силистра 

3. Диляна Вескова - ст. експерт в ОА Силистра 

4. Тодор Динков – директор д-я в ОА Силистра 

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

6. Милена Перчемлиева – директор на Дирекция БТ - Силистра 

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

8. Пламена Драгнева - директор ДБТ Тутракан /представлявана от М.Перчемлиева/ 

9. Станислав Тодоров – гл. експерт, община Силистра 

10. Доротея Тотева  - зам. кмет на община Дулово  

11. Андриан Андреев – секретар на община Ситово  

12. Иванка Сярова– зам. кмет на община Главиница  

13. Мая Бочева – зам. кмет на община Кайнарджа  

14. Дарина Иванова - зам. кмет на община Тутракан  

15. Янка Господинова – кмет на община Алфатар /представлявана от К.Колева/ 

16. Дарина Попова-Арнаудова – началник ТСБ Север - ОСИ Силистра 

/представлявана от И. Георгиева/ 

17. Станка Лазарова – заместник-председател на СТПП 

18. Инж. Ивелин Лозев - КСБ-ОП Силистра 

19. Димитричка Пейкова – областен координатор на РС на КНСБ  

20. Мая Димитрова – директор РДСП Силистра 

21. Христина Николова – директор на ДФ „Земеделие“  

22.  Подп.Ивайло Александров - Военно окръжие - Силистра 

23. Данчо Димитров – директор на ДИТ Силистра 

24. Славянка Василева – председател на СРС на КТ „Подкрепа“ - Силистра  



25. Габриела Миткова – началник на РУО-Силистра /представлявана от М. 

Григорова/ 

 

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 – 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. 

Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по 

методика, утвърдена със Заповед № РД 01-516 от 11.08.2016 г. на министъра на труда и 

социалната политика, като за 2020 г. средствата за област Силистра са 275 016 лв. 

Извършено е разпределение на средствата по общини  /определен е общия брой 

работни места за областта при 8-часов и 6- часов работен ден за период от 4 месеца/. 

Заложени са определени тежести на посочените в таблицата показатели. 

Предлагаме проект на методика за оценка и подбор. 

Николай Петров - ст.експерт от ОА представи вариант на методиката, където са 

приложени различни тежести на отделните показатели. 
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С. Бонев: Моля за Вашите коментари и други предложения. Сумата тази година е по-

малко и се съобразяваме с нея. 

Т. Динков: Това е оптимален вариант, който не надвишава сумата спусната от 

министерството. Нека да се ограничим до 3 предложения, за да може да се гласува. 

Може да бъдат назначени лица на 8 часов работен ден или на 6 часов - хубаво е да бъде 

на 8, но общините като работодатели ще решат на колко. 

С. Лазарова: Ние като членове на комисията по заетост сме говорили и преди и знаем 

какво искаме. Нека общините да дадат предложения. 

К. Колева: От името на г-жа Янка Господинова предлагаме първият коефициент да се 

покачи и той да стане 0,7. В малките общини има малко работещи предприятия и 

равнището на безработица е по-голямо.  

 

К. Колева: Така ще се запази съотношението между трите показателя, които имат 

тежест, но община Алфатар ще има възможност да назначи повече безработни лица. 

Там където има регистрирани безработни лица, да има и възможност да бъдат 

назначени. Този вариант ще бъде в изгода и на останалите малки общини. 

С. Тодоров: Бройките за община Силистра падат чувствително. Икономическата 

картина навсякъде е еднаква.  
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Т. Динков: След разговор с г-жа Бонева от ДРСЗ – Русе стана ясно, че на национално 

ниво са проиграни само първите два критерия. Гледа се наистина повече бройки да има 

в малките общини. 

С. Тодоров: Ние предлагаме следните тежести: 

 

Г-н С. Тодоров уточни, че първият вариант е най-добър. 

К. Колева: За община Силистра беше добър, но не и за малките общини. 

С. Тодоров: Нашата община традиционно помага на община Алфатар всяка година. Но 

така предложения вариант не ни устройва, защото бройките спадат с цели 8. Не може 

от 20 да спаднат на 12.  

Д. Тотева: Подкрепям предложението на община Силистра. Не сме длъжни всяка 

година да даваме бройки на община Алфатар и не сме съгласни с така направеното от 

тях предложение. 

Г-н Бонев подложи на гласуване предложенията на двете общини. По първото 

предложение на община Алфатар: „За“  гласуваха – 2, „Против“ - 4 и „Въздържал се“ – 

15. По второто предложение на община Силистра: „За“  гласуваха – 18, „Против“ - 0 и 

„Въздържал се“ – 3. 
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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, предлагам  19.06.2020 г.  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 19.06.2020 г. 

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

Уточни се началната дата на Регионалната програма да бъде 03.08.2020 г. 

Премина се към т.4 Други. 

Г-жа М. Перчемлиева раздаде на присъстващите брошури с информация за обучения 

за професионална квалификация и ключови компетентности - курс по професията 

„Леяр“ и курс по професия „Касиер“. Уточни, че ДБТ Силистра събира заявления за 80 

човека в гр. Силистра, като желаещите ще получат по 10 лв. стипендия и средства за 

транспортни разходи до 15 лв. Завършилите обучението ще получат сертификат и 

свидетелство за придобита степен за професионална квалификация. Г-жа М. 

Перчемлиева помоли за съдействие от присъстващите на заседанието да разпространят 

брошурите, за да може да се събере необходимия брой желаещи, защото ДБТ Силистра 

изпитва затруднение. До момента има само 16 подадени заявления. 

С. Лазарова: Условията са доста приемливи за тези, които сега завършват образование 

и им се дава възможност да се развият. Нека представителите на общините да 

разпространят информацията. 

Г-н Бонев благодари на присъстващите и закри заседанието. 

 

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 

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 следното разпределение на средствата и 

работните места по общини за изготвяне на предложения за Регионална програма 

за заетост. 

 

 

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 19.06.2020г. 

 

 

Председателстващ заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие на област Силистра:  /п/ 

Стоян Бонев – Зам.Областен управител на област Силистра 

 

Водил протокола:   /п/ 

Диляна Вескова – Старши експерт в дирекция „АКРРДС“ 
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