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УТВЪРДИЛ:              (П) 

ИВАН ИВАНОВ 

Областен управител  

на Софийска област 

 

ПРОТОКОЛ  

от  

заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие на Софийска област 

 

11 май 2022 г. (сряда), 15:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 

 

Днес, 11-ти май 2022 г., (сряда) в заседателната зала на Областна администрация на 

Софийска област, се състоя заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие на Софийска област, във връзка с постъпило писмо с вх. 

№04-04-4/04.05.2022 г. от г-н Георги Гьоков – Министър на труда и социалната политика 

относно стартиране на процедура по разработване и утвърждаване на регионални 

програми за заетост. 

Заседанието беше открито от г-н Иван Велков – Заместник областен управител на 

Софийска област, който приветства членовете на Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие на Софийска област.  

(Приложение №1 – Присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол.) 

Заседанието протече при следния: 
 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Одобряване на Методика за оценка на постъпилите проектни предложения от 

областната и общинските администрации на областно ниво; 

2. Утвърждаване на състав на Комисията за разработване на Регионална програма 

за заетост на Софийска област - 2022 г.;  

3. Други. 
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По т. 1 от дневния ред – Одобряване на Методика за оценка на постъпилите 

проектни предложения от областната и общинските администрации на областно ниво, 

г-н Иван Велков даде думата на г-жа Полина Маринова – директор на Дирекция 

„Регионална служба по заетост“ - София, която да представи кратка информация за 

процедурата по разработване на Регионалната програма за заетост. 

Г-жа Полина Маринова посочи, че ежегодно с писмо-покана от Министерство на 

труда и социалната политика (МТСП) към Областните управители стартира процедура по 

разработване на Регионална програма за заетост. 

Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална 

програма за всяка административна област.  

Определеният финансов ресурс за Софийска област е 1 411 151 лв., което е  

почти четири пъти повече в сравнение с предходната година. Значително по-големият 

финансов ресурс през настоящата година предполага и широк териториален обхват на 

регионалните програми.  

През 2022 г. регионалните програми ще насърчат разкриването на устойчиви 

работни места и ще допринесат за възстановяване на заетостта. Във всяка Регионална 

програма трябва да се планира субсидирана заетост за лица от целевата група, на основата 

на партньорства с предприятия от частния сектор. Приоритетно в субсидирана заетост се 

включват безработни лица, регистрирани в бюрата по труда по причини, свързани с Ковид 

кризата. За да се даде тласък на местното развитие, е важно програмата да адресира мерки 

в сектори с потенциал за растеж. Партньорствата за заетост с работодатели, които 

осъществяват дейности, свързани със зеления преход, също са важни. 

През настоящата година със средствата от държавния бюджет ще се финансира 

осигуряването на субсидирана заетост за период от 3 до 6 месеца. Планирания край на 

изпълнение на Регионалните програми следва да е в срок до 09.12.2022 г. 

По т. 1 от дневния ред  – „Одобряване на Методика за оценка на постъпилите 

проектни предложения от областната и общинските администрации на областно 

ниво“, след направени предложения и обсъждане, Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие на Софийска област взе следните решения:  

Решение №1  

Постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област одобрява „Методика за оценка на подадени проектни предложения 

за Регионални програми (РП) за заетост през 2022 г. от областна и общински 

администрации на територията на Софийска област“.  

(Приложение №2 - Одобрена Методика, неразделна част от настоящия протокол.) 
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Решение №2 

Постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област определя продължителността на заетостта по Регионалната 

програма за заетост на Софийска област – 2022 г. да бъде 5 месеца, при 8-часов 

работен ден. 

 

Решение №3 

Постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област определи краен срок за подаване на проектните предложения до  

17 май 2022 г. – 17:30 ч., в Деловодството на Областна администрация на Софийска 

област само по електронен път. 

 

Решение №4 

Постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област взе решение общините от Софийска област да създадат условия 

за популяризиране възможността за участие на частния сектор в регионалната 

програма за заетост, като партньори на общинските администрации или 

самостоятелно. 

 

По т. 2 от дневния ред – „Утвърждаване на състав на Комисията за 

разработване на Регионална програма за заетост на Софийска област - 2022 г.“, след 

проведена дискусия, Постоянната комисия определи състава на Комисия за разработване 

на Регионална програма за заетост на Софийска област за 2022 г., и взе следното: 

 

Решение №5 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област одобрява състав на „Комисия за разработване на Регионална 

програма за заетост на Софийска област – 2022 г., въз основа на оценка и подбор на 

постъпили проектни предложения от областната и общинските администрации“,  

както следва: 

Председател: Иван Велков – Заместник областен управител на Софийска област 

Заместник-председател: Полина Маринова – Директор на дирекция „Регионална 

служба по заетостта”- София 
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Членове:  

1. Христина Лаловска – началник отдел „Услуги по заетостта“, дирекция 

„Регионална служба по заетостта”- София; 

2. Женя Иванова – старши експерт в отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област; 

3. Маргарита Терзийска – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград; 

4. Светлана Колева – директор на дирекция „Бюро по труда“ -  Ихтиман; 

5. Цветелина Панчева-Михалчева – директор на дирекция „Бюро по труда“ - Пирдоп,; 

6. Венета Галева – директор на дирекция „Бюро по труда“ - Самоков; 

7. Ренета Кръстанова – директор на дирекция „Бюро по труда“- Своге; 

8. Валентина Денкова-Антонова – директор на дирекция „Бюро по труда“ - 

Сливница; 

9. Ана Добрева – председател на сдружение „Дружество за заетост на безработни 

лица - ДЕМО”. 

 

По т. 3 от дневния ред – Други не бяха направени коментари. 

Следващо заседание на комисията беше насрочено за 19-ти май 2022 г. от  

11:00 часа. 

С това дневният ред беше изчерпан и г-н Иван Велков закри заседанието на 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област. 

 

 

 

ИВАН ВЕЛКОВ   (П) 

Заместник областен управител на Софийска област 

Заместник-председател на Постоянната комисия по заетост  

към Областния съвет за развитие на Софийска област 

 

 

 

ПОЛИНА МАРИНОВА    (П) 

Секретар на Постоянната комисия  

по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област 

 

 

 

Изготвил протокола:  

Женя Иванова,  (П) 

старши  експерт, отдел РРУТ,  

Областна администрация  на Софийска област 


