
 
 

 

ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

АНАТОЛИ СТАНЕВ 

Областен управител на област Русе 
 

 

ПРОТОКОЛ №4/19.05.2022 г. 
 

от неприсъствено заседание на Постоянната комисия по заетост  

към Областния съвет за развитие 
 

Във връзка с получено писмо от Министерството на труда и социалната политика 

(наш вх. №37-00-3#419/03.05.2022 г.) относно разработване на Регионална програма за 

заетост на област Русе през 2022 г. и в изпълнение на решение от неприсъствено заседание 

на Постоянната комисия по заетост от 11.05.2022 г., на основание чл. 19 ал.1 от Правилата за 

организацията и дейността на Постоянните комисии към Областния съвет за развитие беше 

свикано неприсъствено заседание.   

С писмо наш изх. №37-00-3/18.05.2022 г. на членовете на Комисията е изпратен 

разписания формуляр на Регионална програма за заетост на област Русе през 2022 г., с 

приложена таблица за населени места/работни места, както и проект на решение за 

съгласуване и приемане. 

В предложението за регионалната програма за настоящата година се включват 

Областна администрация – Русе и осемте общини на територията на областта – Борово, Бяла, 

Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово, като за общините Русе и Бяла е 

заложено и партньорство с предприятия от частния сектор (Център за психично здраве – 

Русе ЕООД и Арт център Бяла ЕООД).  

За по-малките общини, в които сегментът от предприятия е силно ограничен или със 

специфична сфера на дейност, предимно селското стопанство, на този етап е трудно 

приложима планирана субсидирана заетост за лица от целевите групи на основата на  

партньорства с предприятия от частния сектор. В част от малките общини, безработните 

лица, пострадали от Ковид кризата, са наети в частния сектор по проект BG05M9OP001-

1.106 „Заетост за теб“ на ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г., предимно в сферата на търговията.  

В посочения за отговор срок (17.00 часа на 19.05.2022 г.) са получени 12 положителни 

становища, изразяващи подкрепа (РС на КНСБ – Русе, Регионално управление на 

образованието – Русе, Българска асоциация за текстил и кожи, Областна структура на 

Асоциация на индустриалния капитал в България, Община Ценово, Дирекция „Бюро по 

труда“ – Русе,  Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе, Община Бяла, Община 

Иваново, Община Сливо поле, Община Две могили, РУ „Ангел Кънчев“) и нито едно 

възражение.  

Съгласно чл.19 ал.3 от Правилата за организацията и дейността на Постоянните 

комисии към Областния съвет за развитие на област Русе, в случай, че в определения срок не 

постъпи писмено становище се счита, че предложението за решение се подкрепя. 

Във връзка с горепосоченото се приема следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, съгласува 

проекта на Регионална програма за заетост на област Русе през 2022 г., изготвена от 

работна група, сформирана със Заповед №6-95-00-252/13.05.2022 г. на областния 

управител на област Русе. 

 
 

ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ /П/ 

Заместник областен управител  

и председател на Постоянната комисия по заетост 


