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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

О б л а с т e н  у п р а в и т е л  н а  о б л а с т  Р у с е  
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  

 

№ 6 – 95 - 00 - 448 

 

Русе, 14.07.2017 г. 

 

На основание чл.32, ал.1, във връзка с чл.31, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за 

администрацията, чл.9 от Закона за насърчаване на заетостта, чл. 6 от Правилника за 

неговото прилагане и Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 

29.06.2017 г., във връзка с чл.22, ал.6 и ал.7 от Закона за регионалното развитие, 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

І. УТВЪРЖДАВАМ състав на Постоянната комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие, както следва: 

1. Председател: Валентин Колев – Заместник областен управител;  

2. Секретар: Вечие Ибрямова – старши експерт в отдел „Административен 

контрол и регионално развитие” (АКРР), Дирекция „Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна 

администрация – Русе; 

Заместник-секретар: Десислава Пенчева – старши експерт  в отдел АКРР, 

Дирекция АКРРДС в Областна администрация – Русе; 

 

Членове – представители на: 

3. Областна администрация – Русе; 

4. Община Борово; 

5. Община Бяла; 

6. Община Ветово; 

7. Община Две могили; 

8. Община Иваново; 

9. Община Русе; 

10. Община Сливо поле; 

11. Община Ценово; 

12. Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе 

13. Дирекция „Бюро по труда“ – Русе; 

14. Дирекция „Бюро по труда“ – Бяла; 

15. Дирекция „Бюро по труда“ – Ветово; 

16. Регионално управление на образованието на МОНМ – Русе; 

17. Дирекция „Инспекция по труда“; 
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18. Регионална дирекция „Социално подпомагане“; 

19. Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе; 

20. Териториално статистическо бюро – Север; 

21. Русенска търговско-индустриална камара; 

22. Областната структура на Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България; 

23. Областната структура на Съюз за стопанска инициатива; 

24. Русенска стопанска камара; 

25. Областната структура на Асоциация на индустриалния капитал в България; 

26. Областната структура на Конфедерация на труда „Подкрепа“; 

27. Областната структура на Конфедерация на независимите синдикати в България; 

28. Сдружение „Регионална занаятчийска камара – Русе“; 

29. Областната структура на Камара на строителите в България; 

30. Русенски университет „Ангел Кънчев“; 

31. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе; 

32. Сдружение „ДЕМО“; 

33. Сдружение „Развитие на социалния капитал“. 

 

ІІ. Правилата за организацията и дейността на Постоянната комисия по заетост 

към Областния съвет за развитие са приети с решение от 29.06.2017 г. на Областния съвет 

за развитие на област Русе. 

 

 III. Ръководителите на посочените в т.I. организации и институции, oпределят свой 

представител и обезпечават участието му в заседанията на Комисията. 

 

ІV. ОТМЕНЯМ Заповед №6-95-00-726/29.11.2016 г. на Областния управител на 

област Русе изменена и допълнена със Заповед №6-95-00-62/30.01.2017 г. и Заповед №6-

95-00-176/16.03.2017 г. 

Копие от заповедта да се изпрати на заинтересуваните лица за сведение и 

изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Русе. 

 

 

СВИЛЕН ИВАНОВ     /П/ 

Заместник областен управител на област Русе 

(За Областен управител на област Русе 

съгл. Заповед №3-95-00-426/06.07.2017 г.)  
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