Протокол № 3/16.04.2019 г.
от
Неприсъствено заседание на Комисията по заетостта на област Силистра

Проведено при следния дневен ред:
1. Запознаване с Анализа на резултатите от проведеното първо за 2019г. проучване
на потребностите на работодателите от област Силистра от работна сила.
2. Изразяване на становища и предложения от членовете на КЗ.
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 вниманието на всеки член бе изпратен изготвения от работната група Анализ
на резултатите от проведеното проучване.
Във връзка с проучване на потребностите от работна сила на работодателите от
област Силистра, което се провежда два пъти годишно на основание на чл.10 от Закона
за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, на членовете на Комисията по заетостта бе
припомнено, че през периода 13.02.2019г. до 22.03.2019г. включително се е провело
първото за 2019г. анкетиране на работодателите.
Електронния формуляр от 2018г. е актуализиран и е предназначен за
работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област. Подбрани са
представители на различни по големина, икономическа дейност и др. работодатели, с
което ще се формира национална представителност на проучването.
Работната група е обработила получените резултати на областно ниво и е
изготвила Анализ за потребностите на работодателите от работна сила.
По т.2 от Дневния ред членовете на КЗ имаха възможност да изразят писмено своите
становища, както и да направят предложения към изготвения анализ, преди той да бъде
изпратен в Агенцията по заетостта.
Г-жа Габриела Миткова е споделила, че след запознаването си с Анализа го е
предоставила на вниманието на експерта по професионално образование от
Регионалното управление на образованието Силистра, за да се вземе под внимание при
изготвяне на следващо предложение за учебен план-прием за училищата от област
Силистра.
Г-н Петър Ангелов, директор на Дирекция Регионална служба по заетостта-гр. Русе е
изразил мнение, че след запознаването си с така изготвения Анализ го приема без
възражения.
Прегледа на Анализа със запис „Запознах се“ са удостоверили следните 17 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
Пламена Драгнева – Директор на Дирекция БТ - Тутракан
Станислав Тодоров – гл.експерт „ Трудова заетост“ община Силистра
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
Станка Лазарова – Зам.председател на Силистренска Търговско-промишлена палата
Йордан Чумпалов – Председател на Стопанска камара Силистра
Славянка Василева – Председател на КТ” Подкрепа”
Подп. Ивайло Александров – Началник на Военно окръжие Силистра /представляван
от м-р З.Михайлова/
Данчо Димитров – Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Силистра

Съгласно Матрицата на дейностите за проучване на потребностите на работодателите,
след проведеното запознаване на членовете на Областната комисия по заетостта с
изготвения Анализ върху резултатите от проведеното проучване сред работодателите,
той ще бъде изпратен в Агенцията по заетостта в разписаните срокове.

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

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

