
 
 

 

 

ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

СВИЛЕН ИВАНОВ 

Заместник областен управител  

/За областен управител на област Русе 

съгл. Заповед № 2-95-00-292/15.06.2020 г./ 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2/16.06.2020 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 

относно разработване на Регионална програма за заетост на област Русе през 2020 г. и 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. №37-00-3/08.06.2020 г. на членовете на Постоянната комисия по 

заетост е изпратена  информация относно новата процедура за разработване на  регионалната 

програма, таблица за разпределение по общини, методика за оценка, заповед № 6-95-00-

290/11.04.2019 г. на областния управител на област Русе, както и проект на решения за 

съгласуване и приемане. 

В посочения за целта срок (15.06.2020 г.) са получени 7 положителни становища, 

изразяващи подкрепа (Община Ценово, Община Сливо поле, Община Иваново, Община 

Ветово, РУО – Русе, ДБТ – Русе, Община Две могили) 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 гореизложеното се приемат следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Постоянната комисия по заетост приема предложената Методика за 

оценка и подбор на проектни предложения за включване в Регионалната програма за 

заетост на област Русе през 2020 г. 

 

2. Общините от област Русе да разработят и изпратят в Областна 

администрация – Русе своите предложения за включване в Регионалната програма за 

заетост на област Русе през 2020 г., по приложено разпределение. 

    Срок: 19.06.2020 г. 

    Отговорник:  Общините в област Русе 

 



 
 

3. Областният управител на област Русе със заповед да сформира работна група 

за изготвяне на Регионалната програма за заетост на област Русе през 2020 г., в 

състава на която да влязат институциите участвали в разработването на 

програмата през 2019 г. (прилагам заповед № 6-95-00-290/11.04.2019 г.) 

Срок: до 19.06.2020 г.  

Отговорник:  Областна администрация – Русе 

 

4. Работната група да изготви Регионалната програма за заетост на област 

Русе през 2020 г. и да я предостави за съгласуване по електронна поща на членовете на 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, които в срок до 

2 работни дни следва да изпратят бележки или съгласие с предложения проект на 

регионална програма.  

Срок: до 26.06.2020 г. 

   Отговорник: Членовете на работната група 

   Членовете на Постоянната комисия по заетост 

 

5. Съгласуваната (неприсъствено) Регионална програма за заетост на област 

Русе през 2020 г. да се изпрати за утвърждаване от МТСП. 

Срок: 30.06.2020 г. 

 Отговорник:  Областна администрация – Русе 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ  

Заместник областен управител на област Русе и  

председател на Постоянната комисия по заетост 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


