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ПРАВИЛНИК 
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Раздел I 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1 С този правилник се уреждат устройството, функциите и дейността на 
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област. 

 
Чл. 2 Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област е 
постоянно действащ орган, който подпомага Областния управител при определяне, 
организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на 
заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище.  

 
Чл. 3 В Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област се 
включват представители на: 

− Областната администрация и на общините на територията на областта; 
− Териториалните поделения на Агенцията по заетостта; 
− Министерствата и други държавни институции; 
− Областните структури на представителните организации на работодателите и 

представителните организации на работниците и служителите; 
− Отраслови и браншови организации; 
− Юридически лица с нестопанска цел в региона, чиято дейност е свързана със 

заетостта и обучението на възрастни; 
− Регионална дирекция за социално подпомагане – София област; 
− Други териториални структури. 

 
 
 

Раздел II 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

Чл. 4 При осъществяване на дейността си Комисията по заетостта към Областния 
съвет за развитие на Софийска област се съобразява с приоритетите на областната 
стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за 
развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и 
Националния план за действие по заетостта. 

 
Чл. 5 Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Софийска област: 
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− определя приоритетите на регионалната политика по насърчаване на заетостта и 
отговаря за разработването на регионални програми за заетост и/или обучение 
на възрастни в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие 
и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с 
приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за 
действие по заетостта; 

− одобрява проекта на регионална програма за заетост и обучение на областта и го 
изпраща на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване и 
финансиране; 

− осигурява условия за провеждане на регионалната политика по насърчаване на 
заетостта; 

− извършва наблюдение и контрол на изразходваните средства за активна 
политика. 
 

Чл. 6 Комисията по заетостта ежегодно определя приоритети и приема план за 
дейността си след определянето на приоритетите на държавната политика по 
насърчаване на заетостта и приемането на Националния план за действие по заетостта. 

 
 
 

Раздел III 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА 

Чл. 7  Председател на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на 
Софийска област е Областният управител или упълномощен от него представител от 
Областната администрация. 
 
Чл. 8 Председателят на Комисията по заетостта приема предложения за дневен ред, 
определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията на комисията. 

 
Чл. 9 (1)Заседанията на комисията по заетост се провеждат не по-малко от четири 
пъти годишно.  
(2) При необходимост могат да се провеждат и извънредни заседания за обсъждане на 
внезапно възникнали въпроси. 
(3) В изключителни случаи Комисията по заетостта може да вземе решение и 
неприсъствено чрез протокол,  подписан  от  всички  членове. 
 
Чл. 10  (1 )Дейността на председателя на Комисията по заетостта се подпомага от 
секретар.   
(2) Секретар на комисията е директора на Дирекция “Регионална служба по 
заетостта” – София. 

 
Чл. 11 В заседанията на Комисията по заетостта участват членовете на комисията 
или изрично упълномощени от тях лица. 

 
Чл. 12 Членовете на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на 
Софийска област могат да внасят за обсъждане в комисията предложения свързани с 
провеждането на регионалната политика по заетостта и да подготвят становища на 
ведомствата, общините, институциите и организациите, които представляват по 
обсъжданите в комисията въпроси. 
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Чл. 13 При обсъждане на конкретни въпроси свързани с проблемите на заетостта и 
обучението на възрастни могат да бъдат привличани външни експерти и специалисти. 

 
Чл. 14 Заседанията на комисията са редовни, ако в тях участват повече от половината 
от членовете на комисията. 

 
Чл. 15 Решенията на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на 
Софийска област се приемат с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината 
присъстващи членове на комисията. 

 
Чл. 16 Организационно-техническото обслужване на Комисията по заетостта към 
Областния съвет за развитие на Софийска област се извършва при условията и по реда 
на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие и на 
областните съвети за развитие.  
 
Чл. 17 По време на заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от 
председателя и секретаря на комисията. Към него се прилагат присъствен лист и 
документите, които са били предмет на обсъждане на комисията. 

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Правилникът се приема на основание Чл. 9, ал. 4 от Закона за насърчаване на 
заетостта. 

 
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му с решение №4 на Областния 
съвет за развитие на Софийска област по Протокол от 26.09.2016 г. 
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