ПРОТОКОЛ № 3 / 28.10.2013 г.
ЗАСЕДАНИЕ
на КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ към ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
Днес, 28 октомври (понеделник) 2013 г. от 15:30 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. Обсъждане и подкрепяне за внасяне в МТСП и за включване в НПДЗ през
2014 г. на постъпилите предложения за регионални програми за заетост и обучение.
На заседанието присъстваха членовете, определени със Заповед № ОКД-02-30/
18.10.2013 г. на Областния управител.
Г-н Насуф Насуф – областен управител и председател на Комисията откри заседанието, на което присъстваха 24 от общо 25 членове.
Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гласуване, както следва: „За“ – 24; „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0.
След приемането на дневния ред, г-н Насуф даде думата на г-н Др. Николов –
директор на ДРСЗ-Русе, който припомни нормативните изисквания във връзка с темата
на днешното заседание. Г-н Николов даде думата на директорите на дирекции „Бюро
по труда” в областта и представителите на общините да запознаят присъстващите в
детайли с регионалните програми за заетост и обучение, които предлагат за включване
в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. Със свои проекти кандидатстват шест общини (Силистра, Тутракан, Алфатар, Дулово, Кайнарджа и Ситово) и Областна администрация Силистра. Вносителите на предложения за регионални програми
ги представиха накратко пред членовете на КЗ. Последваха коментари от директорите
на трите дирекции „Бюро по труда”, удостоверяващи наличие на достатъчно бенефициенти от целевите групи по програмите.
Г-н Др. Ннколов даде думата на членовете на Комисията за коментари. Такива
не бяха направени, след което даде думата на г-жа Кр. Калчева от ДРСЗ Русе за допълнителни разяснения по изискванията на критериите, на които трябва да отговарят внесените предложения.
От представянето и последвалото обсъждане стана ясно, че предложенията за
регионални програми за заетост и обучение са разработени в съответствие с разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагане на ЗНЗ, както и
че са съобразени с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Силистра 2014-2020 г. и на общинските планове за развитие. Г-жа Кр. Калчева обърна внимание това да се посочи във формляра за кандидатстване, там, където не е посочено.
Г-н Насуф подложи на гласуване решението за подкрепа на регионални програми за заетост и обучение и внасянето им в МТСП. След проведено явно гласуване: „За“
– 24 „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0, Комисията по заетост към Областния съвет
за развитие взе следното
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РЕШЕНИЕ:
1. Областната комисия по заетост подкрепя всички 7 (седем) постъпили предложения за внасяне за оценка в Комисията на МТСП и включването им в
НПДЗ през 2014 г.
Г-н Насуф благодари на присъстващите за вниманието и обяви заседанието за
закрито.
Председател: Насуф Насуф – Обл. управител ……………….……………………………..
Зам. председател: Вяра Емилова – Зам. областен управител …………..………………….
Секретар: Лили Дочева – Ст. експерт ОА ………………………………..…………………
Членове:
1. Драгомир Николов – Директор на ДРСЗ – Русе ……………………………………...….
2. Орхан Мемиш – Директор на Дирекция БТ – Силистра ……………………..…………..
3. Росица Ангелова – И. д. Директор на Дирекция БТ – Дулово …………..……………...
4. Снежана Дякова – И. д. Директор на Дирекция БТ – Тутракан ………………................
5. Денка Михайлова – Зам. кмет община Силистра ………………………...………………
Станислав Тодоров – Гл. експерт в община Силистра ...........................................................
6. Нериман Мюстеджеб – Представител на община Дулово ……………………….…........
7. Андриан Андреев – Секретар община Ситово …………………………………….……...
8. Петя Василева – Зам. кмет община Тутракан ……………………………...……………..
9. Стефка Жекова – Секретар община Алфатар ………………………………………….....
10. Елена Маркова – Зам. кмет община Главиница …………………………………………
11. Живко Спасов – Секретар община Кайнарджа ………………………………………....
12. Майя Григорова – Ст. експерт в РИО Силистра …..........................................................
13. Стефка Малчева – Началник на ТСБ Силистра …………………………………………
14. Станка Лазарова – Зам. председател на СТПП ……………………………..…..……….
15. Христина Николова – Адм. директор на ДФ „Земеделие“ ……………..………………
16. Камелия Крумова – Представител на КТ „Подкрепа“ …………………………..…….
17. Димитричка Пейкова – Председател КНСБ ……………………………………………..
18. Димо Мирчев – Председател „Българска строителна камара” Силистра ……….….....
19. Стоян Пейчев – Представител на Областен военен отдел ………………….…………..
20. Юлия Тодорова – И. д. Директор на РДСП Силистра ………………………..……........
21. Сюзан Хасан – Началник отдел „Инспекция по труда“-Силистра ………….…………
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