
Вътр. №1-371-10/07.09.2021 г. 

 

Протокол №5/07.09.2021 г. 

от неприсъствено заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за 

развитие на област Силистра 

 

Проведено при следния дневен ред: 

1. Информиране членовете на Комисията по заетостта с писмо изх. №1-371-

8/31.08.2021 г.  на областния управител за необходимостта от провеждане на второто за 

2021 г. проучване на потребностите на работодателите в област Силистра от работна 

сила по реда на чл. 10, ал. 2 от Закон за насърчаване на заетостта. 

2. Предложения за промяна на състава на последната Работната група по 

проведеното проучване, сформирана със Заповед №РД-22-3/12.03.2021 г. на областен 

управител на област Силистра. 

С писмо с изх. №1-371-8/31.08.2021 г. на областния управител всички членове на 

Комисията по заетостта бяха запознати с информацията по т. 1 от Дневния ред. 

На вниманието на всеки член бяха изпратени: 

1.  Матрицата на дейностите за проучване на потребностите на работодателите. 

2. Заповед №РД-22-3/12.03.2021 г. за състава на последната Работна група към 

Областната комисия по заетост. 

В писмото на областния управител беше предложен нов състав на Работната 

група, а именно: 

Председател: 

Минчо Йорданов – заместник областен управител на област Силистра 

 Членове: 

1. Милена Перчемлиева – директор на Дирекция „БТ“ – Силистра; 

2. Диляна Вескова – старши експерт – Областна администрация Силистра; 

3. Росица Ангелова – директор на Дирекция „БТ“ – Дулово; 

4. Пламена Драгнева – директор на Дирекция „БТ“ – Тутракан; 

5. Станка Лазарова – зам.-председател на Силистренска търговско-промишлена 

палата; 



6. Петър Ангелов – директор на „ДРСЗ“ – Русе. 

По т. 2 от Дневния ред членовете на КЗ имаха възможност да изразят писмено 

своите становища, както и да направят предложения към предложената промяна в 

състава на работната група, преди той да бъде актуализиран. Областният управител по 

предложение на Комисията по заетостта актуализира (при нужда) състава на Работната 

група. 

В посочения за целта срок (03.09.2021 г.) са получени 14 положителни 

становища, изразяващи подкрепа (БТ – Силистра, БТ – Дулово, БТ – Тутракан, Община 

Кайнарджа, Община Тутракан, Община Ситово, РДСП – Силистра, Силистренска 

търговско-промишлена палата, Областна администрация Силистра – 3 гласа, РУО – 

Силистра, Военно окръжие – Силистра, КРИБ – Силистра) и нито едно възражение. 

Съгласно чл. 11, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Комисията по 

заетостта към Областен съвет за развитие на област Силистра, в случай, че в 

определения срок не е постъпило писмено становище, се счита, че предложението за 

решение се подкрепя. 

В резултат на проведеното неприсъствено заседание, Комисията по заетостта взе 

следното решение: 

1. Да се изготви актуална Заповед за състава на работна група, която 

организира, координира и провежда събирането на информация за потребностите 

на работодателите в област Силистра от работна сила, в разписаните срокове. 

 

 

 

 

Председател  на  Областната комисия по заетостта:  /п/  

Ели Тодорова – Областен управител на област Силистра 

 

 

Съставил  протокола:  /п/ 

Диляна Вескова – ст. експерт в дирекция „АКРРДС“ 


