
 
 

 
ГОДИШНА ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА 2016 г. 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

 
ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ 

 
Въведение 
Годишната индикативна програма за дейността на Постоянната комисия по 

заетост е планов документ, кореспондиращ с чл.7, т.1 от Правилника за устройството и 

дейността на Постоянната областна комисия по заетост към Областния съвет за развитие. 

С проекта на Годишната индикативна програма се определя дейността на Комисията. 

Цел  
Целта на Годишната индикативна програма за дейността на Комисията е 

осигуряване на активното й участие като консултативен орган в процеса на разработване, 

мониторинг и оценка напредъка по реализирането на планови и стратегически 

документи на областно и местно ниво, в т.ч. за постигане на ефективна и ефикасна 

координация при усвояване на европейските средства. 

Основна стратегическа цел 
Утвърждаване на област Русе като конкурентноспособен център, с високо 

качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото на 

междурегионалното, транснационалното и трансгранично сътрудничество, 

кореспондираща с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област 

Русе 2014-2020 г. 

 
Приоритети: 

• Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места; 

• Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; 

• По-висока и по-качествена заетост; 

• По-ниска младежка безработица, активиране на младежите и повишаване на 

тяхната заетост; 

• По-добро съответствие на уменията на работната сила с нуждите на бизнеса; 

• Интегриране на уязвими групи на пазара на труда; 

• Подобряване на междуинституционалното взаимодействие и социалното 

партньорство. 

 

Мерки 

• Организиране на мероприятия и инициативи свързани с насърчаване на  

партньорството и интегрираните усилия между гражданския сектор, бизнеса, публичната 



администрация, образователните и научни среди за постигане на по-висок жизнен 

стандарт; 

• Обсъждане на проекти на регионални програми за заетост и/или обучение, 

осигуряване на условия за провеждане на регионалната политика по насърчаване на 

заетостта. 

Заседания и индикативни теми: 
1. Обсъждане, съгласуване и приемане на проекта за държавен план-прием по 

професии и специалности в държавните и общински училища за учебната 2016/2017 г. 

Срок: 28.01.2016 г.; 
2. Разглеждане и одобряване на постъпилите предложения за регионални 

програми за заетост през 2016 – 2017  г. Срок: до 30.10.2016 г.; 
3. Други дейности – работни срещи по актуални  въпроси, касаещи заетостта; 

разяснителни и информационни кампании; трудови борси и др.  

 

Организация и изпълнение на програмата 
Ръководството и контролът по изпълнение на годишната индикативна програма 

/план – график/ се осъществява от Председателя на Комисията. 

Членовете на Комисията допринасят за ефективното и ефикасно изпълнение на 

заложените в индикативната програма дейности по темите.  

Отговорниците по Програмата подготвят материалите за заседанието с 

предложение за решение по разглежданата тема и ги представят на секретаря не по-късно 

от 3 дни преди заседанието. 

Оперативната координация и техническото подпомагане за изпълнението на 

програмата се осъществява от секретаря на Комисията. 

 

 


