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УТВЪРДИЛ: 

ИЛИАН ТОДОРОВ /п/  

Областен управител  

на Софийска област  

Председател на Областния съвет за развитие  

на Софийска област 

 

ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

07 декември 2017 г. (четвъртък), 13.00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6, ет. 5, Заседателна зала 

 

Днес, 07 декември 2017 г., от 13.00 часа, в Заседателната зала на Областна 

администрация на Софийска област се проведе редовно заседание на Областния съвет за 

развитие на Софийска област. Съгласно Заповед на Областния управител на Софийска област, 

г-жа Галя Георгиева, Заместник областен управител на Софийска област откри заседанието на 

Областния съвет за развитие на Софийска област и приветства членовете на съвета с добре 

дошли.  

На заседанието присъстваха над 2/3 от членовете на Съвета, което е необходимият 

кворум за започването му. Г-жа Георгиева напомни, че при гласуването на точките от дневния 

ред, право на глас имат само членовете на Областния съвет за развитие, а останалите 

присъстващи имат съвещателен глас. Тя обяви, че съгл. чл. 62, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), членове на Областния съвет са: 

 Областен управител; 

 Кметовете на 22-те общини от Софийска област; 

 По един представител на Общинския съвет на всяка от 22-те общини от областта; 

 Делегирани представители на областните структури на представителните 

организации на работодателите и на работниците и служителите на национално 

равнище. 
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По покана на Председателя на Областния съвет за развитие на Софийска област на 

заседанието присъстват г-жа Мила Пашова и г-жа Адриана Сълева - областни координатори по 

проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, 

социалните услуги и социалното подпомагане“ – Агенция за социално подпомагане, както и  

г-жа Анна Генчева – управител на Областен информационен център София град и София 

област. 

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

За днешното заседание е изпратена покана с изх. №08.00-36/16.11.2017 г. за свикване на 

Областния съвет за развитие на Софийска област със следния предварителен дневен ред: 

1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред.  

2. Представяне на Мониторингов доклад за изпълнението на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016–2020 г. 

Обсъждане и приемане на доклада от Областния съвет за развитие. 

3. Представяне на доклад за напредъка по изпълнението на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в 

Софийска област. 

4. Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз 2017 

г. Десет години България в Европейския съюз и приоритети на Българското 

председателство на Съвета на ЕС. 

5. Други. 

Материалите по точките от предварителния дневен ред са изпратени по електронна 

поща. 

Съгласно чл. 69, ал. 5 от ППЗРР, предложения за включване на допълнителни точки в 

дневния ред, могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено 

преди неговото гласуване. В тази връзка г-жа Галя Георгиева предложи да се добави още една 

точка към дневния ред, след т. 4, точка 5, а именно: 

Представяне на информация за предстоящите възможности за финансиране на 

проекти на общините в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

според Индикативните годишни работни програми на оперативните програми и 

Програмата за развитие на селските райони. 

Заместник областният управител на Софийска област предложи на членовете на 

Областния съвет за развитие на Софийска област да пристъпят към одобряване на така 

предложения дневен ред. 

Дневният ред беше приет с 35 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” от членовете на Областния съвет за развитие на Софийска област.  

Точка 2 от дневния ред – Представяне на Мониторингов доклад за изпълнението на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016–2020 г. 

Обсъждане и приемане на доклада от Областния съвет за развитие. Заместник областният 

управител на Софийска област даде думата на г-жа Мила Пашова, Областен координатор по 

проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, 

социалните услуги и социалното подпомагане“ – Агенция за социално подпомагане. 

Г-жа Мила Пашова обобщи социалните услуги, които се предоставят в Софийска 

област, като акцентира върху добрите практики и нуждите от разкриването на нови услуги по 
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места. Тя представи картината на състоянието на услугите на областно и общинско ниво, и 

направи оценка на постиженията до 30.06.2017 г. 

Г-жа Пашова представи изводите и препоръките в резултат от изпълнението на 

Областната стратегия. Тя сподели, че са подобрени условията за самостоятелен живот в 

домашна среда на възрастните хора, самотно живеещите и хората с увреждания чрез 

използване услугите на Домашен социален патронаж, Обществените трапезарии и услугите 

ЛА, СА и ДП. Неравномерно е разпределението на социалните услуги по общини. В голяма 

част от общините се предоставя само услугата Домашен социален патронаж и услуги в  

домашна среда, финансирани по проекти 

Като препоръка в Мониторинговия доклад, г-жа Пашова посочи, че е необходимо 

ревизиране на  Общинските стратегии за развитие на социалните услуги и предприемане на 

мерки за тяхната актуализация, съгласно промените в Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане (ППЗСП) най-късно до 01.03.2017 г., както и актуализиране на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област – 2016-2020 г. 

Коментари по точка 2 не бяха направени и се премина към режим на гласуване на 

Доклада. С 35 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Областният съвет 

за развитие на Софийска област взе следното: 

РЕШЕНИЕ №1  

Областният съвет за развитие на Софийска област приема Доклад за Мониторинг и 

оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област за 

2016-2017 г. 

(Приложение №2 – Доклад за Мониторинг и оценка на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в Софийска област за 2016-2017 г. и презентация към него, 

неразделна част от настоящия протокол.) 

 

Точка 3 от дневния ред – Представяне на доклад за напредъка по изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в 

Софийска област. Г-жа Галя Георгиева даде думата на г-жа Венцислава Асенова, главен 

експерт в отдел РРУТ, Областна администрация на Софийска област за доклад. 

Г-жа Венцислава Асенова представи напредъка по изпълнението на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Софийска област 

като уточни, че в Софийска област от стартирането на НПЕЕМЖС през 2015 г. до 30.11.2017 г. 

по Програмата са кандидатствали 223 броя сгради в общо 18 общини. 

Към момента в Софийска област са издадени 52 разрешения за строеж, въведените 

сгради в експлоатация са 34, а в 18 сгради продължава изпълнението на строително-монтажни 

работи. За 9 броя сгради все още се провеждат процедури по избор на изпълнител. Стойността 

на сключените към момента договори е 45 626 854,08 лв. с ДДС. Общата прогнозна стойност 

на усвоените средства към края на 2018 година е 53 239 849,77 лв. с ДДС. От общо 61 

сключени договори за целево финансиране по програмата за Софийска област, най-много има в 

община Самоков – 17, следва община Ботевград с 12 и община Етрополе с 8. Сключени са 

договори за целево финансиране за изпълнение на дейностите по НПЕЕМЖС за 61 броя 

сгради.  

Г-жа Асенова сподели, че екипът от Областна администрация на Софийска област, 

отговорен за реализацията на Програмата, коректно изпълнява всички задължения, възложени 
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на Областния управител на Софийска област във връзка с реалицирането на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

Като обобщение г-жа Асенова посочи, че с включването на все повече сгради за 

изпълнение на Програмата се наблюдава повишаване на доверието на гражданите към 

институциите, отговорни за реализирането ѝ, и натрупване на опит за общинските 

администрации в приложението на условията и указанията за изпълнение на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

(Приложение №3 - Доклад за напредъка по изпълнението на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Софийска 

област, неразделна част от настоящия протокол) 

Коментари по точка 3 не бяха направени се премина към Точка 4 от дневния ред – 

Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз 2017 г. Десет години 

България в Европейския съюз и приоритети на Българското председателство на Съвета на 

ЕС. 

Г-жа Галя Георгиева даде думата на г-жа Анна Генчева, управител на Областен 

информационен център София град и София област. 

 Г-жа Анна Генчева представи накратко Комуникационната стратегия на Република 

България за Европейския съюз 2017 г. и приоритетите на Българското председателство на 

Съвета на ЕС. Г-жа Генчева информира членовете на съвета, че на 6 декември 2017 г., на 

заседанието на Министерския съвет е приета окончателната програма с приоритетите на 

Българското председателство. В официалния сайт са публикувани всички предстоящи събития. 

Първото предстоящо събитие е посещение на журналисти в гр. София на 10 януари 2018 г., а 

официалното откриване ще бъде на 11 януари 2018 г. в Народен театър „Иван Вазов“, гр. 

София.  

Г-жа Генчева представи четирите водещи приоритета по време на Българското 

председателство: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално 

сближаване; Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани; Сигурност и 

стабилност в силна и единна Европа; Цифрова икономика и умения на бъдещето.  

(Приложение №4 – Презентация на тема „Комуникационна стратегия на 

Република България за Европейския съюз 2017 г. Десет години България в Европейския 

съюз и приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС“, неразделна част 

от настоящия протокол) 

Точка 5 от дневния ред – Представяне на информация за предстоящите 

възможности за финансиране на проекти на общините в обхвата на Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, според Индикативните годишни работни програми на 

оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. 

Заместник областният управител на Софийска област отново даде думата г-жа Анна 

Генчева, която запозна кметовете с предстоящите възможности за финансиране на проекти на 

общините по програмите на Европейския съюз. Тя представи предстоящите процедури, по 

които допустими бенефициенти/партньори са общини, според Индикативната годишна работна 

програма за 2018 г. на: 

- Програма за развитие на селските райони; 

- ОП „Региони в растеж“; 

- ОП „Околна среда“; 

- ОП „Наука, образование за интелигентен растеж“; 
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- ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

 (Приложение №5 – Презентация на тема „Възможности за общините през 2018 г. 

по програмите, финансирани от ЕСИФ“, неразделна част от настоящия протокол) 

Точка 6 от дневния ред – Други.  

Г-н Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина взе думата като сподели, че е 

член на Съвета по регионална политика към Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) и в тази връзка той направи две кратки  презентации от проведено 

на 17 ноември 2017 г. заседание. Първата беше на тема Пътна карта за 2017-2018 година за 

нови подходи в регионалната политика на страната. Г-н Жиланов обърна внимание, че на 

проведеното заседанието на Съвета по регионална политика към МРРБ е взето решение за 

създаване на междуведомствена работна група, която да разработи нови варианти за 

териториален обхват на районите от ниво NUTS 2. Това се налага, тъй като Северозападния 

район за планиране е значително под допустимия брой жители.  

(Приложение №6 – Презентация на тема „Пътна карта за 2017-2018 година за 

нови подходи в регионалната политика на страната“, неразделна част от настоящия 

протокол) 

Втората презентация беше свързана с програмата и приоритетите на Българското 

председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. от компетенциите на МРРБ. Г-н Жиланов 

представи два сценария за развитие на ЕС до 2050 г.: 

- Сценарий А: „Насърчаване на глобалните метрополии – моноцентрично развитие“; 

- Сценарий В: „Насърчаване на регионите – полицентрично развитие“. 

Кметът на община Горна Малина подчерта, че приоритет на МРРБ  е полицентричното 

развитие на територията на страната като очакваните резултати са ограничаване на 

негативните демографски тенденции и повишаване на стандарта на живот в градовете. 

(Приложение №7 – Презентация на тема „Програма и приоритети на Българското 

председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. от компетенциите на МРРБ“, неразделна 

част от настоящия протокол) 

По точка 6 не бяха направени коментари. 

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

Областния съвет за развитие на Софийска област. 

 

 

 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА /п/ 

Заместник областен управител  

на Софийска област  
 

 

Изготвили протокола:  

Женя Иванова, /п/ 

младши  експерт, отдел РРУТ, ОА на СО 


