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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ПРОВЕДЕНА ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА 

 ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ 

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ  

КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

м. март 2021 г. 

 

Предвид нарастващата заболяемост в страната и отчитаните негативни тенденции по 

отношение на разпространението на COVID-19, във връзка с постъпило писмо в Областна 

администрация на Софийска област от г-жа Деница Сачева - Министър на труда и социалната 

политика с наш вх. №04-04-2/16.03.2021 г., относно стартиране на процедура по разработване и 

утвърждаване на регионални програми за заетост и в изпълнение на разпоредбите на 

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта се проведе писмена процедура 

за неприсъствено вземане на решение от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет 

за развитие на Софийска област за съгласуване на: 

 Проект на Методика за оценка на подадени проектни предложения за Регионални 

програми (РП) за заетост през 2021 г. от областна и общински администрации на 

територията на Софийска област; 

 Проект на заповед за състав на „Комисия за разработване на Регионална програма 

за заетост на Софийска област – 2021 г., въз основа на оценка и подбор на постъпили 

проектни предложения от областната и общинските администрации“. 

За целта е изпратено писмо от г-н Илиан Тодоров, Областeн управител на Софийска 

област и председател на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област с изх. №04-04-2#2/18.03.2021 г. за начина на провеждане на писмената 

процедура до всички членове на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие на Софийска област, съгласно заповед №ОА-162/03.09.2020 г. на Областния управител 

на Софийска област. 
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Положителни становища /неразделна част към настоящия протокол/ са получени от: 

1. Илиан Тодоров – Областен управител на Софийска област (становище от 

22.03.2021 г.); 

2. Полина Маринова – директор на дирекция „Регионална служба по заетостта“ – 

София (становище от 23.03.2021 г.); 

3. Андрей Иванов – кмет на община Драгоман (становище от 19.03.2021 г.); 

4. Калоян Илиев – кмет на община Ихтиман (становище от 22.03.2021 г.); 

5. Румен Гунински – кмет на община Правец (становище от 19.03.2021 г.); 

6. Николай Плещов – председател на Общински съвет Елин Пелин (становище от 

24.03.2021 г.); 

7. Боряна Рускова – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград (становище 

от 22.03.2021 г.); 

8. Светлана Колева – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Ихтиман (становище 

от 22.03.2021 г.); 

9. Цанка Караиванова – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Пирдоп 

(становище от 22.03.2021 г.) 

10. Венета Галева – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Самоков (становище от 

19.03.2021 г.); 

11. Ренета Кръстанова – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Своге (становище от 

19.03.2021 г.); 

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

(становище от 19.03.2021 г.); 

13. Росица Иванова – началник на РУО-София регион (становище от 22.03.2021 г.); 

14. Маргарита Дамянова – представител на Българска търговско-промишлена палата 

(становище от 19.03.2021 г.); 

15. Ана Добрева – директор на ЦИПО „ДЕМО 2“ към Сдружение „ДЕМО“ (становище 

от 22.03.2021 г.); 

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

администрация на Софийска област (становище от 22.03.2021 г.); 

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

администрация на Софийска област (становище от 22.03.2021 г.). 
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В резултат от проведената писмена процедура, Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие на Софийска област, съгласно заповед №ОА-162/03.09.2020 г. на 

Областния управител на Софийска област, взе следното: 

 

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 2021 г. от областна и общински администрации на 

територията на Софийска област“ (Приложение - 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 – 2021 г. да бъде 6 месеца, при 8-часов работен ден. 

 

Решение №3 

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

определя срок за подаване на проектните предложения до 17:30 ч. на 7 април 2021 г., в 

Деловодството на Областна администрация на Софийска област. 

 

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 

Членове:  

1. Христина Лаловска – началник отдел „Услуги по заетост“, дирекция „Регионална служба 
по заетостта”- София, Агенция по заетостта;  

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

администрация на Софийска област; 
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3. Боряна Рускова – директор на дирекция „Бюро по труда“ - Ботевград, при АЗ; 

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

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

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

7. Валентина Денкова-Антонова – директор на дирекция „Бюро по труда“ - Сливница, при 
АЗ; 

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

9. Ана Добрева – директор на ЦИПО „ДЕМО2”, сдружение „Дружество за заетост на 
безработни лица”; 

10. Диана Найденова - представител на Конфедерация на независимите синдикати в 
България; 

11. Антоанета Кацарова – представител на Българска стопанска камара. 

 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ (П) 

Областен управител на Софийска област 

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

 
 

 

ПОЛИНА МАРИНОВА (П) 

Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София 

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 


