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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

Агенция по заетостта 
 

                           Дирекция „Бюро по труда” гр. Силистра 
 
 

СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ 
СИЛИСТРА – КАМПАНИЯ ЗА ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 2018г. 
 
 

Посещение на място, във  филиал Силистра на Русенски университет “Ангел 

Кънчев” осъществиха представители на Дирекция “Бюро по труда” – Силистра на 

11.04.2018г., във връзка със сключеното „Споразумение за сътрудничество и съвместна 

дейност с Русенски унивеситет “Ангел Кънчев””. На срещата присъстваха студенти 

обучаващи се по различни специалности, всички обединени от желанието си да намерят 

начин за трудова реализация и активна заетост през предстоящия летен период. 

В преизпълнена зала Директорът на учебното заведение доц. д-р Теменужка 

Богданова, откри официално срещата и покани Директора на ДБТ Силистра г-жа Милена 

Перчемлиева да приветства младежите. В своето сърдeчно обръщение ръководителят на 

териториалното поделение на Агенция по заетостта, увери студентите, че грижата за 

младите хора е национална кауза, за осигуряване на европейско развитие на страната и 

че всеки млад човек има равни права по отношение на възможността да учи и да работи. 

Предостави подробна информация за свободните работни места на пазара на труда за 

сезонна заетост в сектора на туризма, хотелиерството и ресторантьорството за настоящия 

летен сезон 2018г.по нашето българско Черноморие. Г-жа Перчемлиева наблегна на 

предимството да се ползват регламентираните услуги на трудовото посредничество, 

осъщестявано от Бюрата по труда и съответно сигурността, която биха получили младите 

хора при сключване на трудово правоотношение и заплащане на положения труд с 

работодатели партньори на ДБТ.  

Експерт от Дирекция “Бюро по труда” Силистра, представи възможността за 

участие в централизираната кампания за летни стажове в държавната администрация 

2018г. В ДБТ Силистра са обявени две работни места за студенти – стажанти, с период 

за кандидатстване  до 22.04.2018г., като при класиране на студентите, стажуването 

ще се проведе през летните месеци юли-септември 2018г.  За успешно проведената 

студентска практика в реална среда, стажантът получава документ УДОСТОВЕРЕНИЕ!  

Студентите бяха запознати с условията и реда за кандидатстване, класиране и 

окончателен подбор на студенти за стажуване. Предоставени бяха обяви и линк към 

портала за студентски стажове. 
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Във връзка с възникналия интерес от страна на младежите и зададените 

въпроси, Директорът на ДБТ предостави информация относно услугите предлагани от 

Дирекцията: „Регистрация на търсещи работа лица, заети и учащи”, „Трудово 

посредничество” при търсене на работа, включително многообразните възможности по 

програми, насърчителни мерки от Закон за насърчаване на заетостта и Национален план 

за действие по заетостта 2018г./ЗНЗ и НПДЗ/ и проекти по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” /ОПРЧР/ 2014-2020г. Покани младите хора да се 

възползват от възможностите, които предлага Бюрото по труда.  

В края на събитието бяха раздадени информационни материали под формата на 

дипляни и брошури, изготвени от ДБТ Силистра, съдържащи подходящи услуги за 

младежи до 29 години, както и възможности за професионална квалификация 

предлагана от Държавно предприятие “Българо–германски център за професионално 

обучение” /ДП БГЦПО/ с петте му клона в България - Царево, Смолян, Стара Загора, 

Плевен и Пазарджик. 

На финала на събитието представителите на двете страни си обещаха бъдещо 

съвместно сътрудничество и продължаване на доброто партньорство в името на 

просперитета на младите хора на гр.Силистра. 

 

 

11.04.2018г.                                                      

гр. Силистра  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










