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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 

19 май  2022 г. (четвъртък), 11:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 

 

Днес, 19.05.2022 г., (четвъртък) в заседателната зала на Областна администрация на 

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

Областния съвет за развитие (ПКЗ към ОСР) на Софийска област, във връзка с разработване и 

утвърждаване на Регионална програма за заетост на Софийска област – 2022 г. 

За днешното заседание беше изпратена покана с изх. №04-04-4#13/16.05.2022 г. с 

предварителен дневен ред, ведно с приложенията към нея до всички членове на комисията. 

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

Заседанието протече при следния: 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

1. Одобряване на проект на Регионална програма за заетост на Софийска област за 

2022 г.; 

2. Други.  

 

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

Софийска област и Заместник-председател на Постоянната комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие на Софийска област, който приветства присъстващите.  
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По т. 1 от дневния ред – „Одобряване на проект на Регионална програма за заетост на 

Софийска област за 2022 г.“, заместник областният управител на Софийска област даде 

думата на г-жа Полина Маринова – директор на Дирекция „Регионална служба по заетост“ - 

София и заместник-председател на Комисията за разработване на Регионална програма за 

заетост на Софийска област – 2022 г., назначена със Заповед №ОА-149/13.05.2022 г. на 

Областния управител на Софийска област (наричана по-нататък в Протокола и за кратко: 

„Експертната комисия“), да представи проектa на Регионална програма за заетост на 

Софийска област – 2022 г. 

Г-жа Полина Маринова благодари на Заместник областния управител на Софийска 

област и посочи, че 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. 

В тази връзка, Областна администрация на Софийска област, както и общините от 

Софийска област популяризираха възможността за участие на частния сектор в регионалната 

програма за заетост, като партньори на общинските администрации или самостоятелно. 

Информация за това бе публикувана на официалния сайт на областната администрация и на 

официалните сайтове на общинските администрации. 

Г-жа Полина Маринова представи на членовете на Постоянната Комисия изготвения от 

Експертната комисия Обобщен проект на Регионална програма за заетост на Софийска област 

– 2022 г. 

Обобщеният проект е разработен на база: 

 21 бр. подадени проектни предложения – 1 проектно предложение от Областна 

администрация на Софийска област и 20 проектни предложения от общините в Софийска 

област, включващи 6 частни фирми като партньори съответно на общините: Ботевград (3 

партньора), Годеч, Правец и Своге; 

 извършена оценка на подадените проектни предложения по одобрената от 

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

Методика. Разпределение на работните места и съответните за тях финансови средства е 

извършено на база следните критерии: 
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1. Относителен дял на критерия „Равнище на безработица за общината“ - при 

изчисляване на показателя се използват усреднени данни за 12-те месеца на 2021 г. 

Тежестта на показателя е 20% или 0,2. 

 

2. Относителен дял на критерия „Средногодишен брой на регистрираните 

безработни лица в съответната община“.  

Тежестта на показателя е 30%, или 0,3. 

 

3. Брой регистрирани безработни лица за съответната община към  

31.03.2022 г. 

Тежестта на показателя е 40% или 0,4. 

 

4. Относителен дял на критерия „Заявени потребности от работодателя към 

общия брой заявени потребности по всички проектни предложения от 

областта“ (Заявените потребности представляват броя на работните места, които 

биха открили работодателите/броя на лицата, които биха се включили в заетост) - 

при изчисляване на критерия се ползват актуални данни за заявените потребности 

на общините. 

Тежестта на показателя е 10%, или 0,1. 

 

„Критериите“ за разпределяне са включени в „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“, приета с  

Решение №1 на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област от 11.05.2022 г.  

 

От съответните подадени общо 21 проектни предложения, в Обобщения проект на 

Регионална програма за областта, изготвен от Експертната комисия - са включени следните 

работни места: 
 

№ 

Работодатели 

 (областна и общински администрации, 

партньори) 

Заетост на пълен работен ден  

Брой  

лица 

Брой 

месеци 

Необходими 

финансови 

средства 

(лева) 

1.  
Областна администрация на Софийска 

област 
3 5 12 782,00 

2.  Община Антон 4 5 17 015,00 

3.  Община Ботевград 25 5 105 893,00 

4.  
Партньор №1 – ЕТ „ДЕСИ - 92" Миряна  

Йотова (на община Ботевград) 
3 5 12 782,00 
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5.  

Партньор №2 – Сдружение с нестопанска цел 

"Местна активна група - Ботевград " (на 

община Ботевград) 

3 5 12 782,00 

6.  
Партньор №3 – "ПЕГА МАХ" ЕООД (на 

община Ботевград) 
3 5 12 782,00 

7.  Община Годеч 14 5 59 281,00 

8.  
Работодател: Партньор №4 - АК „МАГНИТ“ 

АД  (на община Годеч) 
1 5 4 238,00 

9.  Община Долна баня 25 5 105 893,00 

10.  Община Драгоман 5 5 21 247,00 

11.  Община Елин Пелин 7 5 29 711,00 

12.  Община Етрополе 17 5 72 035,00 

13.  Община Златица 6 5 25 479,00 

14.  Община Ихтиман 24 5 101 610,00 

15.  Община Копривщица 6 5 25 479,00 

16.  Община Костенец 16 5 67 802,00 

17.  Община Костинброд 15 5 63 570,00 

18.  Община Мирково 7 5 29 660,00 

19.  Община Пирдоп 10 5 42 408,00 

20.  Община Правец 20 5 84 647,00 

21.  
Партньор №5 –  „Строителство, комунална 

дейност и услуги“ ЕООД (на община Правец) 
10 5 42 408,00 

22.  Община Самоков 50 5 211 599,00 

23.  Община Своге 35 5 148 131,00 

24.  
Партньор №6 – „ИСКЪР 2000“ ЕООД (на 

община Своге) 
5 5 21 247,00 

25.  Община Сливница 11 5 46 641,00 

26.  Община Чавдар 5 5 21 247,00 

27.  Община Челопеч 3 5 12 782,00 

 ОБЩО: 333 5 1 411 151,00 

 

Г-жа Диана Найденова, представител на Конфедерацията на независимите синдикати в 

България взе думата и счита, че има конфликт на интереси и изказа мнение, че фирмите не 

трябва да участват като партньори, а като самостоятелни субекти със собствено проектно 

предложение. Представителят на Конфедерацията на независимите синдикати в България 

настоява за извършване на проверка на частните работодатели преди подписване договорите. 

Тя изрази мнение против разпределения брой работни места за община Долна баня, който 

според нея трябва да бъде намален, като работните места бъдат разпределени допълнително на 

община Самоков.  

Г-жа Полина Маринова поясни, че за разпределението на работните места е приложена 

одобрената от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска 

област „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“. Заявените потребности от работни места на община Самоков са напълно 

удовлетворени. 
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По т. 1 от дневния ред, след проведена дискусия и гласуване (19 гласа – „За“, 0 гласа 

„Въздържал се“ и 1 глас – „Против“ – от представителя на КНСБ), Комисията взе следното:  

 

Решение №1: 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска 

област ОДОБРЯВА обобщения проект на „Регионална програма за заетост на Софийска 

област - 2022 г. “  

 

 

По т. 2 от дневния ред няма направени коментари. 

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 

Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта – София“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола:  

Женя Иванова,  (П) 

старши  експерт, отдел РРУТ,  

Областна администрация на Софийска област 


