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УТВЪРДИЛ:                  (П) 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител  

на Софийска област 
 

ПРОТОКОЛ 

от  

заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие на Софийска област 

22 април 2019 г. (понеделник), 13:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 

 

Днес, 22.04.2019 г., (понеделник) 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 – 2019 г. 

Заседанието протече при следния: 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

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

2019 г.; 

2. Други.  

 

Заседанието беше открито от г-жа Галя Георгиева – Заместник областен управител на 

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

съвет за развитие на Софийска област, която приветства присъстващите.  

По т. 1 от дневния ред – „Одобряване на проект на Регионална програма за заетост на 

Софийска област за 2019 г.“, заместник областният управител на Софийска област даде 

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

заетостта-София” и Председател на Комисията за разработване на Регионална програма за 
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заетост на Софийска област – 2019 г., съгласно Заповед №ОА-94/05.04.2019 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 – 2019 г. 

 Г-жа Маринова благодари на Заместник областния управител на Софийска област и 

представи на членовете на Постоянната Комисия изготвения от Експертната комисия 

Обобщен проект на Регионална програма за заетост на Софийска област – 2019 г. 

Обобщеният проект е разработен на база: 

 подадените проектни предложения от 19 бр. работодатели /Няма постъпили 

проектни предложения от работодатели - общини Божурище, Ихтиман, Копривщица и 

Областна администрация на Софийска област; 

 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: 

1. Средногодишно равнище на безработицата за общината. 

При изчисляване на показателя се използват усреднени данни за 12-те месеца на 2018 г. 

Тежестта на показателя е 50 % или 0,5. 

2. Средногодишен брой на регистрираните безработни лица в съответната 

община.  

При изчисляване на показателя се използват усреднени данни за 12-те месеца на 2018 г. 

Тежестта на показателя е 40 %, или 0,4. 

3.   Потребностите на работодателите от работна сила. 

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 2019 г. от областна 

и общински администрации на територията на Oбласт Софийска“, приета с  

Решение №1 на ПКЗ към ОСР на Софийска област от 03.04.2019 г.  

 

От съответните подадени общо 19 проектни предложения, в Обобщения проект на РП 

за областта, изготвен от Експертната комисия - са включени следните работни места: 
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По т.1 от дневния ред след направени предложения и проведена дискусия, Комисията 

взе следното:  

Решение №1: 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска 

област ОДОБРЯВА изготвения обобщен проект на „Регионална програма за заетост на 

Софийска област - 2019 г. “  

 

По т. 2 от дневния ред няма направени коментари. 

С това дневният ред беше изчерпан и г-жа Галя Георгиева закри заседанието на 

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

 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА   (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: (П) 

Женя Иванова, старши  експерт, отдел РРУТ, ОА на СО 

№ 

Работодатели 

(областна и общински 

администрации, партньори)  

Заетост на непълен работен ден  

Брой 

лица 

Брой 

часове на 

ден  

Брой 

месеци 

Необходими 

финансови средства 

(лева) 

1. Община Антон 3 6 6 9 563 

3.  Община Ботевград 7 6 6 22 301 

4. Община Годеч 4 6 6 12 747 

5. Община Горна Малина 2 6 6 6 378 

6. Община Долна баня 10 6 6 31 855 

7. Община Драгоман 2 6 6 6 378 

8. Община Елин Пелин 4 6 6 12 747 

9. Община Етрополе 5 6 6 15 932 

11. Община Златица 2 6 6 6 378 

13. Община Костенец 6 6 6 19 117 

14. Община Костинброд 4 6 6 12 747 

15. Община Мирково 3 6 6 9 563 

16. Община Пирдоп 3 6 6 9 563 

17. Община Правец 9 6 6 28 670 

18. Община Самоков 13 6 6 41 409 

19. Община Своге 7 6 6 22 301 

20. Община Сливница 3 6 6 9 563 

21. Община Чавдар 2 6 6 6 378 

22. Община Челопеч 1 6 6 3 194 

 Общо разходи  286 784 


