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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 

 

29 март 2018 г. (четвъртък), 13:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 

 

Днес, 28.03.2018  г., (четвъртък) в заседателната зала на Областна администрация 

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

Областния съвет за развитие на Софийска област, във връзка с постъпили писма с  

вх. №12-00-23/19.03.2018 г. от г-жа Полина Маринова - Директор на Дирекция 

„Регионална служба по заетостта“ -  гр. София относно провеждане на проучване на 

потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на 

заетостта и вх. №04-04-2/15.03.2018 г. от г-н Бисер Петков - Министър на труда и 

социалната политика относно стартиране на процедура по разработване и утвърждаване 

на регионални програми за заетост. 

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

управител на Софийска област, която приветства членовете на Постоянната комисия по 

заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област.  

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

протокол.) 

Заседанието протече при следния: 
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ДНЕВЕН РЕД 

1. Обсъждане на обобщена информация за резултатите и изводите от проведеното 

през месец февруари 2018 г. проучване на потребностите на работодателите от 

работна сила в Софийска област; 

2. Утвърждаване на състав на Комисията за разработване на Регионална програма 

за заетост на Софийска област - 2018 г.;  

3. Одобряване на Методика за оценка на постъпилите проектни предложения от 

областната и общинските администрации на областно ниво; 

4. Други. 

 

По т. 1 от дневния ред – „Обсъждане на обобщена информация за резултатите и 

изводите от проведеното през месец февруари 2018 г. проучване на потребностите на 

работодателите от работна сила в Софийска област“,  Заместник областният 

управител на Софийска област даде думата на г-жа Полина Маринова, Директор на 

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ -  гр. София. 

Г-жа Полина Маринова презендира резултатите от първото, пилотно проучване 

на потребностите на работодателите от работна сила, което се проведе на територията на 

цялата страна. От Софийска област са участвали 252 работодатели от общо 5 014 на 

национално равнище или 5% от всички работодатели, участвали в анкетирането са от 

Софийска област. 

В проучването са участвали представители на работодателите от почти всички 

икономически сектори:  

 търговия  -  48 бр. (19,0 % от анкетираните в областта); 

  индустриални/производствени дейности - 45 бр. (17,9% от анкетираните в 

областта); 

 услуги за населението (извън транспорт, туризъм и търговия)  -  29 бр. ( 11,5 % от 

анкетираните в областта); 

 селско стопанство  - 4 бр. (1,6 % от анкетираните в областта); 

 транспорт  - 11 бр. (4,4 % от анкетираните в областта); 

 нестопански дейности  - 12 бр. (4,8 % от анкетираните в областта); 

 туризъм - 15 бр. (6% от анкетираните в областта); 

 строителство - 16 бр. (6,3 % от анкетираните в областта); 

 публичен сектор - 17 бр. (6,7% от анкетираните в областта); 

 друго  - 55 бр. (21,8 % от анкетираните в областта). 

Г-жа Полина Маринова представи подробна информация за резултатите от 

анкетирането като разгледа всеки един от въпросите на анкетата.  
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По отношение на това какъв вид е фирмата по брой зает персонал през предходните 

12 месеца, г-жа Маринова посочи следната статистика:  

  под 5 лица  - 76 бр. ( 30 % от анкетираните в областта); 

 от 11 до 50 лица - 70 бр. ( 27,78 % от анкетираните в областта); 

 от 6 до 10 лица - 44 бр. ( 17,46 % от анкетираните в областта); 

 от 51 до 150 лица - 40 бр. ( 15,87 % от анкетираните в областта).          

В края на представянето на обобщената информация за резултатите и изводите от 

извършеното проучване за потребностите на работодателите в Софийска област, г-жа 

Полина Маринова представи пред Постоянната комисия по заетост към Областния съвет 

за развитие на Софийска област следните предложения за подобряване на процеса на 

провеждане на анкетното проучване, предложени от ДРСЗ-София и от работната група, 

която беше създадена със Заповед на Областния управител на Софийска област - №ОА- 

35/22.02.2018 г.: 

 Популяризиране на анкетното проучване чрез националните медии; 

 Обобщените резултати да се предоставят на МОН; 

 Проучването да се извършва еднократно в рамките на една календарна година. 

По т. 1 от дневния ред след представяне на обобщената информация и 

направените предложения за усъвършенстване на процеса на провеждане на 

анкетирането, Комисията взе следното:  

 

Решение №1 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област одобрява информацията за резултатите и изводите от 

извършеното през м. февруари 2018 г. проучване на потребностите на 

работодателите от работна сила в Софийска област и приема следните 

предложения за усъвършенстване на процеса на провеждане на анкетирането: 

 Популизиране на анкетното проучване чрез медиите; 

 Обобщените резултати да се предоставят на Министерство на 

образованието и науката; 

 Проучването да бъде еднократно в рамките на една година. 

(Приложения №2 и №3 – „Информация за резултатите от анкетно проучване 

сред работодателите за потребностите им от работна сила в Софийска област“ - 

текстови формат и табличен вид, неразделна част от настоящия протокол.) 

По т. 2 от дневния ред – „Утвърждаване на състав на Комисията за разработване 

на Регионална програма за заетост на Софийска област - 2018 г.“ г-жа Галя Георгиева 
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отново даде думата на г-жа Полина Маринова, която да представи кратка информация за 

процедурата по разработване на Регионална програма за заетост. 

Г-жа Полина Маринова посочи, че ежегодно с писмо-покана от Министерство на 

труда и социалната политика (МТСП) към Областните управители стартира процедура по 

разработване на Регионална програма за заетост. Тя подчерта, че първата стъпка по 

реализирането на целия този процес е сформиране на Комисията, която ще разгледа 

проектните предложения на общините и на областната администрация. 

За всяка административна област се разработва една Регионална програма, на 

основата на постъпилите предложения от областната и от общинските администрации.  

 Определеният финансов ресурс за Софийска област е 272 488 лв., което е с над 

85 000 лв. повече в сравнение с предходната година. 

В писмо-поканата на Министъра на МТСП с изх. №9104-50/12.03.2018 г. е 

определено, че през настоящата година със средства от бюджета за активна политика на 

пазара на труда на МТСП ще се финансира осигуряването на субсидирана заетост за 

период не по-малък от 6 месеца. Срокът за изпълнение на регионалните програми е 

31.12.2018 г. 

По т. 2 от дневния ред, след направени предложения и обсъждане, Постоянната 

комисия определи състава на Комисия за разработване на Регионална програма за заетост 

на Софийска област за 2018 г., и взе следното: 

 

Решение №2 

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 – 2018 г., въз основа на оценка и подбор на 

постъпили проектни предложения от областната и общинските администрации“,  

както следва: 

Председател: Полина Маринова, дирекция „Регионална служба по заетостта”- 

София, към Агенция по заетостта 

Членове:  

1. Христина Лаловска – началник сектор ПМКК, дирекция „Регионална служба по 

заетостта”- София, към Агенция по заетостта;  

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

администрация на Софийска област;  

3. Женя Иванова – младши експерт в отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област; 

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

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

7. Лилия Драганова – и.д. директор на дирекция „Бюро по труда“- Своге , при АЗ; 

8. Валентина Денкова-Антонова – и. д. директор на дирекция „Бюро по труда“ - 

Сливница, при АЗ; 

9. Мария Шентова – директор на дирекция „Бюро по труда“ - Пирдоп, при АЗ; 

10. Ана Добрева – директор на ЦИПО „ДЕМО2”, сдружение „Дружество за заетост на 

безработни лица” 

Сформираната Комисия за разработване на регионална програма има следните 

задачи: 

1. Да извърши оценяване на подадените проектни предложения по одобрената 

Методика от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област; 

2. Да разработи проект на Регионална програма за заетост на Софийска област – 

2018 г., въз основа на извършената оценка и подбор на постъпилите проектни 

предложения от областната и от общинските администрации; 

3. Да внесе изготвения Проект на Регионална програма за заетост на Софийска 

област – 2018 г. – за обсъждане и одобрение от Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие на Софийска област. 

 

По т. 3 от дневния ред 3 – „Одобряване на Методика за оценка на постъпилите 

проектни предложения от областната и общинските администрации на областно 

ниво“, след проведена дискусия, Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие на Софийска област взе следните решения:  

 

Решение №3  

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 обучение и заетост през 2018 г. от областна и 

общински администрации на територията на Софийска област“.  

(Приложение №4 - Одобрената Методика, неразделна част от настоящия 

протокол.) 
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Решение №4 

Постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област определя продължителността на заетостта по Регионалната 

програма за заетост на Софийска област – 2018 г. да бъде 6 месеца, при 6-часов 

работен ден. 

 

Решение №5 

Постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област определи срок за подаване на проектните предложения до 13 

април 2018 г. – 17.30ч., в Деловодството на Областна администрация на Софийска 

област. 

 

По т. 4 от дневния ред – Други не бяха 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,  

младши  експерт, отдел РРУТ, ОА на СО 

 


