ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 4/19.04.2019 г.
от неприсъствено заседание на Постоянната комисия по заетост
към Областния съвет за развитие
В периода 13 февруари – 22 март 2019 г., на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за
насърчаване на заетостта Агенцията по заетостта заедно с областните администрации и
социалните партньори проведе второто проучване сред работодателите за потребностите им от
работна сила.
В изпълнение на законовите и нормативни регламенти, както и съобразно указанията на
изпълнителния директор на Агенцията по заетостта се извърши обобщаване на резултатите на
областно ниво от работна група, сформирана със Заповед № 6-95-00-123/08.03.2018 г. на
областния управител на област Русе (актуализирана със Заповед №6-95-00-456/10.08.2018 г. и
Заповед №6-95-00-125/22.02.2019 г.), в състав от представители на общо 9 организации и
институции, членове на Постоянната комисия по заетост, в т.ч. Областна администрация,
Дирекция „Бюро по труда“ Русе, Сдружение „Демо”, РС на КНСБ Русе, Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България, Българската асоциация за текстил и кожи и
Русенска търговско-индустриална камара, СРС на КТ “Подкрепа”, Русенска стопанска камара,
както и с активната работа и съдействие на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Русе.
Обобщеният материал, с приложената таблица към него е изпратен на членовете на
Постоянната комисия по заетост с писмо изх. №37-00-3 от 16.04.2019 г. за запознаване и
становище.
В посочения за целта срок (18.04.2019 г.) са получени 6 положителни становища,
изразяващи подкрепа (Сдружение „Демо“, РДСР Русе, РУО Русе, ДРСЗ Русе, ДБТ Русе,
Община Ценово) 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, в изпълнение
на разпоредбите на чл. 10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта, в съответствие с
чл. 7а, ал. 4 от Правилника за прилагането му и точка 13 от Матрица на дейностите за
проучване на потребностите на работодателите, съгласува и предлага за изпращане в
Агенцията по заетостта обобщената информация на областно ниво за проведеното
анкетно проучване.
Отговорник: Областна администрация Русе
Срок: 19 април 2019 г.

Приложение: Обобщената информация за резултатите от второто проучване на
потребностите от работна сила в област Русе, април 2019 г. и резултати за област Русе в
табличен вид

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Заместник областен управител на област Русе и
председател на Постоянната комисия по заетост към ОСР

