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Областен управител на област Русе  

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

От проведена на 03.06.2015 г. работна среща във връзка със заявка за участие в 

проект „Подкрепа за заетост“  

 

На 03.06.2015 г. (сряда) от 15.00 часа в стая 403 Б на Областна администрация Русе 

се проведе работна среща с представители на Областна администрация Русе, Дирекция 

„Бюро по труда“ Русе, Общините Иваново, Русе и Ценово. 

Срещата беше открита от г-н Станимир Станчев – заместник областен 

управител на област Русе, който информира участниците в нея, че са получени писма 

от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Русе и от Дирекция „Бюро по труда“ за 

увеличен бюджет на проект „Подкрепа за заетост“ и възможността областните 

администрации да кандидатстват за разкриване на работни места, в качеството на 

работодател, за наемане на безработни лица за изпълнение на превантивни дейности и 

мерки за защита или преодоляване на потенциалния риск от бедствия, аварии, 

наводнения и др. 

Срещата се инициира с оглед необходимостта от постигане на максимален ефект 

от работата на наетите по програмата лица и предвид кратките срокове за кандидатстване 

(05.06.2015 г.) за разкриване на субсидирани работни места (СРМ).  

Г-н Румен Януаров – директор на Дирекция „Бюро по труда“ Русе и г-жа 

Жаклина Ганева – експерт в Дирекция „Бюро по труда“ запознаха представителите 

на общините със схемата и сроковете за кандидатстване по проекта, с цел по-добрата 

оперативност при подаване на заявките.  

В срок до 04.06.2015 г. гореизброените общините трябва да посочат в нарочни 

писма населените места, броя безработни и регистрирани в съответното Бюро по труда 

лица, които могат да бъдат наети на СРМ, както и да мотивират необходимостта от 

дейностите, които се налага да бъдат извършени. В писмото следва да бъде посочена 

готовността на общините да определят лице, което да отговаря за цялостната 

организация на работата на наетите работници, поставяне на задачи и отчитане на 

тяхното изпълнение, подаване на изискуемите справки в Областна администрация в 

определените срокове. Отношенията между Областна администрация и съответната 

общинска администрация ще бъдат обективирани в двустранно споразумение между тях. 

На неприсъствено заседание на Постоянната областна комисия по заетост 

(05.06.2015 г.) членовете ѝ трябва да одобрят и предложат Областният управител на 

област Русе да заяви разкриването на 40 работни места за предотвратяване на рискове от 

аварийни и бедствени ситуации на територията на областта.  

Г-н Станчев благодари на всички участници, като подчерта, че срещата е била 

ползотворна и това ще даде възможност в срок да бъде подадена заявката за участие в 

проект „Подкрепа за заетост“, от страна на Областна администрация Русе. 
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