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ПРОТОКОЛ №2/2020 г. 

от  

заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие на Софийска област 

 

9 юни 2020 г. (вторник), 14:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 

 

Днес, 9 юни 2020 г., (вторник) 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. 

№04-04-3/02.06.2020 г. от г-жа Деница Сачева – Министър на труда и социалната 

политика относно стартиране на процедура по разработване и утвърждаване на 

регионални програми за заетост. 

Заседанието беше открито от г-жа Светлана Трендафилова – Заместник областен 

управител на Софийска област, която 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 - 2020 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-жа Светлана Трендафилова 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 Регионална 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. 

За всяка административна област се разработва една Регионална програма, на 

основата на постъпилите предложения от областната и от общинските администрации.  

Определеният финансов ресурс за Софийска област е 196 718 лв., което е с  

около 90 000 лв. по-малко в сравнение с предходната година. 

През настоящата година със средства от бюджета за активна политика на пазара на 

труда на Министерството на труда и социалната политика ще се финансира само 

осигуряването на субсидирана заетост за период не по-малко от 3 и не повече от 4 месеца. 

Планираното начало на изпълнение на Регионалните програми следва да е не по-рано от 

03.08.2020 г., а планираният край – до 11.12.2020 г. 

Г-жа Диана Найденова, представител на Конфедерация на независимите синдикати 

в България взе думата като изрази мнение, че Конфедерацията на независимите 

синдикати в България настоява да се преразгледа финансовият ресурс, разпределен 

за Софийска област на база равнище на безработица и определената сума да бъде 

увеличена, предвид факта, че Софийска област е най-голямата област по брой 

общини – 22. Определените средства за Софийска област са много по-малко, отколкото 

средствата за други области с много по-малък брой общини. 

Членове на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие на Софийска област подкрепиха изразеното становище от г-жа Диана 

Найденова. 

 

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:  
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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 2020 г. от областна и общински 

администрации на територията на Софийска област“. (Приложение №2 - Одобрена 

Методика, неразделна част от настоящия протокол.) 

 

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 – 2020 г. да бъде 4 месеца, при 8-часов 

работен ден. 

 

Решение №3 

Постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област определи срок за подаване на проектните предложения до  

17 юни 2020 г. – 17:30 ч., в Деловодството на Областна администрация на Софийска 

област. 

 

По т. 2 от дневния ред - Утвърждаване на състав на Комисията за разработване 

на Регионална програма за заетост на Софийска област - 2020 г., след проведена 

дискусия, Постоянната комисия определи състава на Комисия за разработване на 

Регионална програма за заетост на Софийска област за 2020 г., и взе следното: 

 

Решение №4 

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 – 2020 г., въз основа на оценка и подбор на 

постъпили проектни предложения от областната и общинските администрации“,  

както следва: 

Председател: Светлана Трендафилова – Заместник областен управител на 

Софийска област 

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

служба по заетостта”- София, Агенция по заетостта 
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Членове:  

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

„Регионална служба по заетостта”- София, Агенция по заетостта;  

2. Мая Велкова-Нелчинова – началник отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област;  

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

администрация на Софийска област; 

4. Ружа Аначкова – директор на дирекция „Бюро по труда“ - Ботевград, при АЗ; 

5. Светлана Колева – директор на дирекция „Бюро по труда“ -  Ихтиман, при АЗ; 

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

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

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

Сливница, при АЗ; 

9. Цанка Караиванова – директор на дирекция „Бюро по труда“ - Пирдоп, при АЗ; 

10. Таня Лазарова – представител на ЦИПО „ДЕМО2”, сдружение „Дружество за 

заетост на безработни лица”; 

11. Диана Найденова – представител на Конфедерация на независимите синдикати в 

България; 

12. Антоанета Кацарова – представител на Българска стопанска камара. 

 

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

С това дневният ред беше изчерпан и г-жа Светлана Трендафилова закри 

заседанието на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област. 

 

СВЕТЛАНА ТРЕНДАФИЛОВА   (П) 

За Областен управител 

на Софийска област, 

съгласно Заповед №ОА-106/05.06.2020 г. 

 

 

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 


