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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 

 

№ 6-95-00-526 
 

Русе, 08.09.2021 г. 

 

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

администрацията, чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), в съответствие с 

чл.7а от Правилника за прилагане на ЗНЗ и Матрица на дейностите за проучване на 

потребностите на работодателите от Агенцията по заетостта 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 І. СЪЗДАВАМ Постоянно действаща експертна работна група в състав: 

Председател: д-р Стефка Караколева – заместник областен управител на област 

Русе и председател на Постоянната комисия по заетостта; 

Отговорник: Десислава Пенчева – главен експерт в отдел АКРР, Дирекция 

АКРДС в Областна администрация – Русе и секретар на Постоянната комисия по 

заетост; 

Членове – представители на:  

1. Дирекция „Бюро по труда“ – Русе; 

2. Сдружение „Демо“,  клон Русе; 

3. Регионален съвет на КНСБ – Русе; 

4. СРС на КТ „Подкрепа“ – Русе; 

5. Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Русе; 

6. Българска асоциация за текстил и кожи;  

7. Русенска търговско-индустриална камара; 

8. Русенска стопанска камара. 

 

ІІ. ВЪЗЛАГАМ на Постоянно действащата експертна работна група по т. І 

следните задачи: 

1. Да организира, координира и провежда събирането на информация от 

работодателите от областта; 

2.   След получаване на първичната информация на регионално ниво, в табличен 

вид от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе, обобщава информацията за 
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резултатите на областно ниво от проведеното проучване сред работодателите 

(извеждане на констатации за търсенето на работна сила, в.ч. по образование, 

професия, умения, както и за очакванията на бизнеса за характеристиките на работна 

сила и възможностите за подобряването им); 

3. Внася обобщената информация за обсъждане в Постоянната комисия по 

заетост към Областния съвет за развитие на област Русе, според сроковете указани в 

Матрица на дейностите за проучване на потребностите на работодателите. 

 

ІII. ОТМЕНЯМ Заповед № 6-95-00-123/08.03.2018 г.  на областния управител на 

област Русе, изменена и допълнена със Заповед №6-95-00-456/10.08.2018 г. и Заповед 

№6-95-00-125/22.02.2019 г. 

Копие от настоящата заповед да се изпрати на заинтересованите лица за сведение 

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

Русе. 

 

 

БОРИСЛАВ БЪЛГАРИНОВ /П/    

Областен управител на област Русе 

 

 

Извеждане на констатации за търсенето на работна сила, в т.ч. по образование, професия, умения; както, 

професия, умения; както и за очакванията на бизнеса за характеристиките на работната сила и 

възможностите за подобряването им 
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