
Протокол № 1/11.02.2020 г. 

 

от неприсъствено заседание на Комисията по заетостта към ОСР 

гр. Силистра 

 

Проведено при следния дневен ред: 

1. Информиране членовете на Комисията по заетостта и набиране на предложения 

за участници в работната група, която организира, координира и провежда 

събирането на информация за потребностите на работодателите в 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 

Диляна Вескова – 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 

Даринка Иванова – Зам.кмет на община Тутракан 

Янка Господинова – Кмет на община Алфатар 

Иванка Сярова – Зам.кмет на община Главиница 

Мая Бочева – Зам.кмет на община Кайнарджа 

Габриела Миткова – Началник на Регионално управление на образованието Силистра 

Дарина Попова-Арнаудова – Началник на отдел ТСБ Север ОСИ Силистра 

Станка Лазарова – Зам.председател на Силистренска Търговско-промишлена палата 

Йордан Чумпалов – Изпълнителен директор на Стопанска камара Силистра 

Христина Николова  – Директор  ДФ “Земеделие”- ОД Силистра 

Славянка Василева  – Председател на  КТ ”Подкрепа” 

Димитричка Пейкова – Областен координатор на РС на КНСБ 

Димо Мирчев – Председател на  “Камара на строителите в България” Силистра 

Подп. Ивайло Александров – Началник на Военно окръжие Силистра  

Мая Димитрова  – Директор  на РДСП Силистра 

Инж. Данчо Димитров – Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Силистра 

Никола Митиков -  Представител на Асоциация на индустриалния капитал в България 

за Силистра 

Иво Андонов – Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в  

България за Силистра 

С писмо наш изх. № 1-194-1/03.02.2020 г. всички членове на Комисията по 

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

На вниманието на всеки член бяха изпратени: 



 1. Заповед № ОКД-02-04/03.02.2020 г. за актуализиране състава на Комисията 

по заетост към Областния съвет за развитие на област Силистра. 

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

3. Заповед № РД-22-2/20.02.2019г. за състава на последната Работна група към 

Областната комисия по заетост. 

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/, членовете на Комисията по заетостта бяха 

информирани, че през периода 03.02.2020 г. до 20.03.2020 г. включително ще се 

проведе първото за 2020 г. анкетиране на работодателите.  

Електронния формуляр от 2019 г. е актуализиран и е предназначен за 

работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област. Подбрани са 

работодатели, различни по големина, икономическа дейност и други признаци, с което 

ще се формира национална представителност на проучването.  
За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата е 

изготвен друг електронен формуляр, който ще е достъпен на сайта на Агенцията по 

заетостта след 04.03.2020 г. 

Във връзка с проучването е необходимо със заповед на Областния управител по 

предложение на Комисията по заетостта да се актуализира, /при нужда/ състава на 

Работната група. Тя следва да организира, координира и проведе събирането на 

информация от работодателите от извадката за областта. 

Поради настъпили промени в структурата на Областна администрация Силистра 

и в състава на Комисията по заетост, е наложително нейното актуализиране. 

Председателят на комисията даде предложение в състава на работната група да се 

замени Десислава Божева - старши експерт  в дирекция „АКРРДС“ – Областна 

администрация Силистра от Диляна Вескова – старши експерт  в дирекция „АКРРДС“ – 

Областна администрация Силистра. 

 

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.  

От г-жа Станка Лазарова постъпи допълнение, че председателят на “Камара на 

строителите в България” за Силистра, след проведено тяхно Общо събрание, вече е 

инж. Ивелин Лозев. 

В посочения за целта срок (10.02.2020 г.) са получени 15 положителни 

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

Силистра, община Кайнарджа, община Тутракан, община Дулово, Военно окръжие 

Силистра, РДСП Силистра, Дирекция „Инспекция по труда”- Силистра, Силистренска 

Търговско-промишлена палата, ДФ “Земеделие”- ОД Силистра, ОА Силистра) и нито 

едно възражение. 

 

В резултат на проведеното неприсъствено заседание, Комисията по заетостта взе 

слените решения: 

1. Да се изготви 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, като 

Десислава Божева - старши експерт  в дирекция „АКРРДС“ – Областна 

администрация Силистра, да бъде заменена от Диляна Вескова - старши експерт  

в дирекция „АКРРДС“ – Областна администрация Силистра. 



2.  Да се актуализира съставът на Комисията по заетостта. 

 

 

 

Заместник-председател  на  Областната комисия по заетостта:/п/  

 

Стоян Бонев – Заместник областен управител на област Силистра 

 

 

 

 

Съставил  протокола:/п/ 

 

Диляна Вескова - Ст.експерт в дирекция „АКРРДС“ 

 
 


