
Протокол № 3/21.03.2017г 

от  

заседание на Комисията по заетост на област Силистра 

ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА  ВКЛЮЧВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 
Проведено при следния дневен ред: 

1. Обсъждане и приемане на методика за оценка и подбор на проектните предложения.  

2. Оценка и подбор на  проектните предложения.  

3. Определяне на работна група за изготвяне на Регионалната програма за заетост на област 

Силистра. 

4. Други. 

На заседанието присъстваха: 

1. Петко Добрев - областен управител на област Силистра  

2. Младен Минчев - зам.областен управител на област Силистра 

3. Вартан Вартанян – директор ДРСЗ-Русе /представляван от Дарина Михайлова/ 

4. Владислава Белева – ст.експерт в ДРСЗ-Русе 

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

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

7. Габриела Миткова - началник РУО-Силистра/представлявана от /Мая Григорова/ 

8. Милена Перчемлиева – директор ДБТ Силистра 

9. Ресми Хамза - директор ДБТ  Дулово  

10. Ралица Златарова - директор ДБТ Тутракан  

11. Янка Господинова – кмет на община Алфатар 

12. Станислав Тодоров –гл.експерт, община Силистра 

13. Доротея Тотева  - зам.кмет на община Дулово 

14. Андриан Андреев – секретар на община Ситово /представляван от Мария Илиева / 

15. Стефка Жекова - секретар на община Алфатар 

16. Мая Бочева – зам.кмет на община Кайнарджа 

17. Петя Василева  – зам.кмет на община Тутракан /представлявана от Анелия Дочева / 

18. Данка Милчева – зам.кмет на община Главиница  

19. Мария Пенева – ТСБ Север - ОСИ Силистра 

20. Славянка Василева - СРС на КТ Подкрепа /представлявана от Ирена Иванова/ 

21. Димитричка Пейкова – РКС на КНСБ Силистра 

22. Йордан Чумпалов - СК Силистра 

23. Станка Лазарова - СТПП 

24. Димо Мирчев - КСБ-ОП Силистра 

25. Мая Димитрова – директор РДСП Силистра /представлявана от Юлия Тодорова/ 

26. Христина Николова – директор на ДФ „Земеделие“ 

27. Данчо Димитров – директор на ДИТ Силистра/представляван от Мариана Данаилова / 

 



Г-н Добрев - Областен управител на област Силистра, откри заседанието на Областната 

комисия по заетост. Приветства присъстващите, установи съобразно регистриралите се в 

присъствените листове, че заседанието може да се проведе, защото има необходимия кворум. 

Представи  на членовете присъстващите представители на Дирекция Регионална служба по 

заетостта-Русе. После обяви дневния ред на заседанието  и го подложи  на гласуване. 

Всички гласуваха „За“ и след като не постъпиха други предложения за включване на точки към 

дневния ред, заседанието  продължи. 

Г-н Добрев: От изпратените до Вас писма сте се  запознали, че сумата отпусната за Регионална 

програма на област Силистра е 177 346 лева. Съгласно точка 1/едно/ от дневния ред трябва да 

се приеме методика, по която ще се оценят постъпилите проектни предложения  за включване в 

регионалната програма. Предлагам на вниманието Ви нашето предложение, което е подготвено 

на база на 3 критерия, обявени в правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта 

в чл.25 а, т.6: 

1) Средногодишно равнище на безработица ; 2)  средногодишен брой на регистрираните 

безработни през предходната година в съответната община;  3) потребностите на 

работодателите от работна сила; / 

Следва презентация на методиката и резултатите, които  се получават съгласно нея. 

Председателя на Областната комисия по заетост даде думата на присъстващите за коментари по 

направеното предложение, както и за други предложения. 

Последваха продължителни дебати и спорове сред участниците. Постъпиха няколко 

предложения за промяна в тежестите на посочените показатели. 

Представителите на ДРСЗ-Русе разясниха какви са целите на регионалните програми и дадоха 

отговор на постъпил въпрос къде се измерва ефекта от работните места. Обясниха,че 

методиката няма за цел да прави това. Че има сума определена от министъра на труда и 

социалната политика. 

От община Силистра постъпи предложение като показател/ към останалите 3/ да се включат 

броя кметства и кметски наместничества във всяка община. Получиха се възражения, че това не 

е точен критерий. Предложението беше оттеглено. 

Г-н Добрев подложи на гласуване 3-те критерия. Всички гласуваха „За“ тях да останат, но със 

промяна в коефициентите за тежест.  

Премина се към точка 2 /две/ от дневния ред. Присъстващите, които отговарят на изискването 

на  чл.25,ал.3 и ал.4 от Правилника за приложение на Закона за насърчаване на заетостта 

/ лица, които нямат материален или частен интерес  от оценяването на определен кандидат и не 

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

установяване на конфликт на интереси/ попълниха Декларация за безпристрастност. 

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

общински и областна администрации за разкриване на работни места и включване в 

Регионалната програма на област Силистра. 

 



Те бяха представени и оценени . Установи се, че  отговарят на приоритетите, залегнали в 

стратегическите документи за развитие. Всички предложения бяха гласувани „ън блок“. „ За „ 

- гласуваха 14 /без ОА и общини/ „ Против“- няма; „Въздържал се“- няма. 

След гласуването и въз основа на направената оценка, Комисията по заетост реши в 

регионалната програма на областта да се включат предложенията на общините и ОА, като 

общините, които надхвърлят възможната бройка работни места преработят предложенията си. 

Това да бъде направено до края на работния ден на 24.03.2017г . и  предложенията да се 

изпратят на имейл: dbb@ss.government.bg; 

 

Г-н Добрев предложи  да се  премине към т.3/три/ от дневния ред. Запозна членовете на КЗ, че  

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.  

Председателя на КЗ заяви,че очаква предложения за лица, от които да се сформира работната 

група.  

Всички членове се обединиха около следното предложение: 

Членове на комисията за изготвяне на предложение за регионална програма за заетост на 

област Силистра да са следните лица, които отговарят на изискването на чл.25,ал.3 и ал.4 от 

Правилника за приложение на Закона за насърчаване на заетостта : 

1.Представител на ОА Силистра-Николай Петров 

2.Представител на Бюро по труда Силистра-Милена Перчемлиева 

3.Представител на работодателските организации СТПП –Станка Лазарова/ 

4.Представител на синдикати РС на КНСБ – Димитринка Пейкова 

Предложението беше подложено на гласуване. „ За „ - гласуваха - 24; „ Против“- няма; 

„Въздържал се“- няма. 

Ще бъде издадена Заповед  на областния управител за сформирането на  работната  група, с 

така избраните членове.  

Г-н Добрев предложи работната група  да изготви Регионалната програма в срок до края на 

работния ден на 29.03.2017г. 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 

предложения за корекции или допълнения, предложеният проект ще се счита за одобрен от 

членовете на Комисията по заетост на   проведено неприсъствено заседание и ще се изпрати за 

утвърждаване от МТСП.  

Председател: Имате ли други предложения или възражения към така направеното 

предложение? Предлагам да гласуваме  предложението.  

„ За“ - 24; „ Против“ - 0; „ Въздържал се“ – 0; 

Благодаря на всички за участието, търпението и разбирателството, което постигнахте! Закривам 

днешното заседание! 

 

mailto:dbb@ss.government.bg


РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ: 

Решение №1  
 
Критериите за оценка на постъпилите проектни предложения за включване в регионалната 

програма за заетост на област Силистра са посочените  в Правилника за прилагане на Закона за 

насърчаване на заетостта в чл.25 а, т.6: 

1) Средногодишно равнище на безработица ; 2) средногодишен брой на 

регистрираните безработни през предходната година в съответната община;  3) 

потребностите на работодателите от работна сила; / 

Решение № 2: 
 

На базата на определените в НПДЗ 2017 г. средства на област Силистра – 177 346,00 лв 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 и 6-

часов работен ден за период от 6 месеца, до 14.11.2017 г.включително/   

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

следните работодатели:  

 

  Област: Силистра 

№ работодател Бр.лица на  

пълно 

раб.време -8 

часа  

Бр.лица на  

непълно 

раб.време -6 

часа  

Искана сума 

от държавния 

бюджет 

1. 

 

Областна администрация - 

Силистра 
2 0 6 943,04 

2. Общинска администрация 

- Алфатар 
4 3 20 166,52 

3. Общинска администрация 

– Главиница 
0 11 29 078,28 

4. Общинска администрация 

– Дулово   
0 12 31 721,76 

5. Общинска администрация 

– Кайнарджа 
6 0 20 829,12 

6. Общинска администрация 

– Силистра 
10 0 34 715,20 

7. Общинска администрация 

– Ситово             
5 0 17 357,60 

8. Общинска администрация 

– Тутракан   
0 6 15 860,88 

Общо    27 32 176 672,40 

 

 

 

 



Решение № 3: 

 

Областният управител със заповед да сформира Работна група за изготвяне на 

Регионалната програма за заетост в следния състав: 

 
1.Представител на ОА Силистра-Николай Петров 

2.Представител на Бюро по труда Силистра-Милена Перчемлиева 

3.Представител на работодателските организации СТПП –Станка Лазарова/ 

4.Представител на синдикати РС на КНСБ – Димитринка Пейкова 

 

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

29.03.2017г  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 

предложения за корекции или допълнения, предложеният проект ще се счита за 

одобрен от членовете на Комисията по заетост  на   проведено неприсъствено заседание и 

ще се изпрати за утвърждаване от МТСП.  
 

 
 

Дата: 31.03.2017г. 

Гр. Силистра 

 
 

Водил протокола:  

Д.Божева - ст.експерт в дирекция „АКРРДС“ 

 

 

Председател  на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област 

Силистра:   

 

 

П.Добрев – областен управител на област Силистра 

 


