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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 
 

в периода 03.11.2020 г. - 05.11.2020 г. 
 

Предвид нарастващата заболяемост в страната и отчитаните негативни тенденции по 

отношение на разпространението на COVID-19, на основание Заповед №ОА-203/28.10.2020 г. на 

Областния управител на Софийска област за ограничаване на достъпа на граждани и отмяна на 

всички присъствени заседания на комисии в сградата на Областна администрация на Софийска 

област, във връзка с провеждане на второто за 2020 г. проучване на потребностите на 

работодателите от работна сила, съгласно чл. 10, ал. 2 от 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 доклад за резултатите от проведеното второ за 2020 г. проучване на 

потребностите на работодателите от работна сила в Софийска област.  

За целта е изпратено писмо на Областния управител на Софийска област с изх.  

№12-00-101#5/03.11.2020 г. за начина на провеждане на процедурата 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. 

Положителни становища /неразделна част към настоящия протокол/ са получени от: 

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

04.11.2020 г.); 

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

София (становище от 04.11.2020 г.); 
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3. Инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина (становище от  

05.11.2020 г.); 

4. Андрей Иванов – кмет на община Драгоман (становище от 05.11.2020 г.); 

5. Румен Гунински – кмет на община Правец (становище от 05.11.2020 г.); 

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

04.11.2020 г.); 

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

от 05.11.2020 г.); 

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

от 04.11.2020 г.); 

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

(становище от 05.11.2020 г.); 

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

04.11.2020 г.); 

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

04.11.2020 г.); 

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

(становище от 04.11.2020 г.); 

13. Христина Оцетова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – 

София област (становище от 04.11.2020 г.); 

14. Веселка Илова – началник на РУО-София регион, съгласно заповед  

№РД 10-1958/03.11.2020 г. (становище от 05.11.2020 г.); 

15. Стойчо Симов – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България 

(становище от 05.11.2020 г.); 

16. Радосвета Господинова – представител на Съюз за стопанска инициатива (становище 

от 04.11.2020 г.); 

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

администрация на Софийска област (становище от 04.11.2020 г.); 

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

администрация на Софийска област (становище от 04.11.2020 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: 

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

съгласува представения проект на доклад за резултатите от проведеното второ за 2020 г. 

проучване на потребностите на работодателите от работна сила в Софийска област. 

 

 

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: (П) 

Женя Иванова,  

старши  експерт, отдел РРУТ,  

Областна администрация  на Софийска област 


