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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

 

02 август 2017 г. (сряда), 13.00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

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

 

Днес, 02 август 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. Г-н Илиан Тодоров – Областен управител на Софийска област и Председател на 

Областния съвет за развитие, 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-н Тодоров 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. Той обяви, че съгл. чл. 62, ал. 3 от Правилник 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; 

 Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до 

тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на 

централната изпълнителна власт на територията на областта по писмена покана на 

председателя на областния съвет за развитие. 

По силата на тази разпоредба на днешното заседание присъстват  

г-н Христо Андреев, началник на Регионално управление на образованието – София регион и 

инж. Михаил Рашков – директор на Областно пътно управление – София. 

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

присъстват и представители на Държавна агенция „Електронно управление“ - г-н Николай 
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Минев – директор на дирекция „Информационни системи и оперативна сигурност“,  

г-н Красимир Грозев – главен експерт в дирекция „Информационни системи и оперативна 

сигурност“ и г-н Стоян Цонев – началник отдел „Планиране и координация“ в Държавна 

агенция „Електронно управление“. 

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

За днешното заседание е изпратена покана с предварителен дневен ред за свикване на 

Областния съвет за развитие на Софийска област с изх. №08.00-22/21.07.2017 г. Материали по 

точките от предварителния дневен ред са изпратени по електронна поща. 

 Г-н Илиан Тодоров предложи на членовете на Областния съвет за развитие на 

Софийска област да пристъпят към одобряване на дневния ред:  

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 

1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред.  

2. Представяне на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Софийска област (2017–2018 г.). Обсъждане и съгласуване 

на Областната стратегия от Областния съвет за развитие. 

3. Представяне на актуална информация за състоянието на пътната мрежа на 

територията на Софийска област. 

4. Представяне на информация относно задълженията на кметовете по прилагане 

на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, 

регистрите и електронните административни услуги. 

5. Представяне на информация за годишните доклади за наблюдение 

изпълнението на общинските планове за развитие 2014-2020 г. за 2016 г. 

6. Други. 

Дневният ред беше приет с 33 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 Областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2017–2018 г.). Обсъждане и 

съгласуване на Областната стратегия от Областния съвет за развитие. Областния 

управител на Софийска област даде думата на г-н Христо Андреев, началник на Регионално 

управление на образованието – София регион. 

Г-н Христо Андреев разясни на членовете на съвета задълженията на държавните и 

местните органи, касаещи осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците. Институциите в системата на предучилищното и училищно образование имат 

задачата да осигурят подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, съвместно с 

държавните и местните органи и доставчиците на социални услуги. На децата и учениците в 

системата на предучилищното и училищното образование се предоставя подкрепа за 

личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда 

за развиване на способностите и уменията им.  

Стратегията включва описание на предизвикателствата, стратегическите цели и 

необходимите дейности в областта на подкрепата за личностно развитие. Г-н Андреев сподели, 

че при разработване на стратегията се осигурява и участието на представители на всяка 

община на територията на Софийска област, на РУО, на Регионалния център за подкрепа на 

процеса за приобщаващо образование, РЗИ, юридически лица с нестопанска цел, работещи в 
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областта на приобщаващото образование и други заинтересовани страни, лица и организации, 

имащи отношение към развитието на подкрепата на личностното развитие. Въз основа на 

Областната стратегия се приема Общинската стратегия. Стратегията по тази алинея се приема 

от Общинския съвет за период от 2 години.  

Г-н Андреев даде възможност на експерти от РУО-София региона да представят кратка 

презентация, включваща информация за Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в Софийска област (2017–2018 г.). 

Г-жа Вергиния Йорданова, старши експерт в РУО-София регион запозна 

присъстващите по-подробно със Стратегията. Тя поясни, че настоящата стратегия е 

разработена от комисия, назначена от Областния управител на Софийска област. Г-жа 

Йорданова обясни, че подкрепата за личностно развитие се разделя на обща и допълнителна 

подкрепа и на база на това се разработва настоящата Стратегия. Общата подкрепа е насочена 

към развитието на потенциала на всяко дете, а допълнителната подкрепа е насочена към 

ученици със специални образователни потребности, както и деца с изявени дарби. 

За основа при разработване на стратегията са използвани анализите, постъпили от  

22-те общини от Софийска област. Съществено е това, че могат да възникнат нови институции. 

Това са центровете за подкрепа за личностно развитие. Съществува и възможност за 

преобразуване на някои институции в такива центрове. Г-жа Вергиния Йорданова изрази 

притеснението си, че има необходимост от педагогически специалисти – логопеди, психолози 

и педагогически съветници. 

Г-жа Йорданова сподели, че Стратегията е първата за периода от 2 години и основната 

стратегическа цел, която е поставена е осигуряване на ключови фактори и ресурси за успешен 

старт. Поставени са шест оперативни цели, свързани с осигуряване на добра среда за учене,  

качество на човешките ресурси, организационно развитие на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, подобряване на материалните условия и достъп 

на ученици със специални потребности, както и сътрудничество с цялото гражданско 

общество. 

Областната стратегия се изпълнява на областно ниво и в тази връзка г-жа Йорданова 

посъветва представителите на общините веднага след утвърждаване на Областната стратегия 

да се предприемат мерки за разработване на общинските стратегии и след това да се изготви 

съответния план, който да се представи своевременно на началника на РУО-София регион.  

Г-жа Йорданова направи разяснения относно средствата за ресурсно подпомагане. Ако 

дадената детска градина или училище на територията на общината има възможност да осигури 

допълнителна подкрепа, както и има ресурс и специалисти, средствата се привеждат директно 

към детското заведение. Ако това е невъзможно - към общината. Тя от своя страна има 

възможност да пренасочи средствата към Център за подкрепа за личностно развитие или към 

Център за специална обществена подкрепа, като има възможност да се договори с друга 

община, която има такъв център да предостави тази услуга. В този случай средствата отиват 

към общината. Последната възможност, когато нито детската градина, нито община могат да се 

справят, тогава средствата ще бъдат пренасочени към Регионалния център за подкрепа в 

процеса на приобщаващото образование, където има съответния брой специалисти.  

Тя сподели, че директорът на Регионалния център отправя апел към детските градини и 

училищата, както и към общините за изграждане на центрове за подкрепа. 
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Експертите от РУО-София регион информираха, че към настоящия момент на 

територията на Софийска област има само 25 000 ученици и около 8 000 деца, обхванати от 

детските градини. 

Г-жа Румяна Торосян, експерт в РУО-София регион взе думата като уведоми  

присъстващите на заседанието, че експерти от РУО-София регион в срок до 11 септември 

трябва да посетят всички средищни и защитени училища от Софийска област и много щателно 

ще бъдат проверени въпросите, свързани с транспортиране на деца от и до училище, като в 

тази връзка ще бъдат попълнени информационни карти за пътната мрежа.  

Съгласно чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование след приключване на 

втория учебен срок на съответната учебна година координиращият екип в детската градина или 

в училището трябва да изготви и представи обобщен доклад за състоянието на процеса на 

приобщаващото образование в детската градина или училището в РУО-София регион.  

Г-жа Торосян поясни, че на база на постъпилите доклади от всички детски градини и училища 

на територията на Софийска област се изготвя обобщен доклад, който за настоящата година 

вече е входиран в Областна администрация на Софийска област. Тя направи няколко извода от 

доклада, като сподели, че всички детски градини и училища желаят създаването на Центрове за 

подкрепа за личностно развитие и Центрове за обществена подкрепа, но към настоящия 

момент само ОДК в гр. Ихтиман е трансформирано в ЦПЛР (единствения Център за подкрепа 

за личностно развитие на територията на областта). 

Експертът от РУО-София регион сподели тревожния факт, че на територията на 

Софийска област има 73 детски градини и 100 училища, в които са назначени само 66 

специалисти, от които 10 психолози, 11 ресурсни учители, 13 логопеда, 5 старши учители и 27 

педагогически  съветници. Това според нея е крайно недостатъчен брой като се има предвид, 

че се разчита и на специалистите от Регионалния център в процеса на приобщаващото 

образование, който осигурява 27 специалисти. На територията на областта в 54 училища и в 23 

детски градини има деца, които се нуждаят от ресурсно подпомагане.  

Друго, на което се акцентира в докладите на детските градини и училищата е 

обогатяването на материално-техническите им бази най-вече с ресурсни и логопедични 

кабинети. Необходимо е осигуряване на квалификация за работа с деца със СОП, работа с деца  

в риск, деца с изявени дарби и проблемни деца. 

Г-жа Торосян сподели, че три училища на територията на Софийска област - в  

гр. Елин Пелин, гр. Етрополе и гр. Правец работят по проект „Равен достъп и подкрепа за 

личностно развитие“, който им осигурява всички специалисти и обогатява материално-

техническата им база. Тя информира, че Обединено детско заведение “Кокиче” в община 

Ботевград също започна работа по този проект и изрази своята надежда, че все повече детски 

заведения ще се възползват от тази възможност.  

Г-н Христо Андреев се включи като акцентира върху решение 373 на Министерския 

съвет, свързано със Стратегията за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, което е главен приоритет на правителството. Той изрази мнение, че е много 

важна ролята на общинските ръководства в създаването на екип.  

С това презентацията по точка 2 от дневния ред приключи и г-н Илиан Тодоров даде 

думата за мнения и коментари по така представената Стратегия. 
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Г-жа Катя Симеонова, заместник-кмет на община Правец, която представлява 

г-н Румен Гунински, кмет на община Правец представи следните 4 предложения за промяна на 

Стратегията: 

- Промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди 

езици, която към настоящия момент в Стратегията е със старото наименование 

Гимназията с преподаване на чужди езици; 

- стр. 13 към т. 2.5. Материални условия в институциите по отношение на обучението 

от настоящата стратегия да бъдат добавени трите общежития в община Правец – 

общежитие към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, 

общежитие към Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици и общежитие 

към Основно училище „Васил Левски“, с. Видраре, община Правец; 

- стр. 23,  мярка 8 от Стратегията да бъде: Предотвратяване на напускане на училище 

и ефективно включване на отпаднали или необхватните от образователния процес 

ученици обратно в образователната система; 

- В използвани съкращения да бъдат включени всички съкращения, тъй като според 

заместник-кмета има някои, които липсват. 

Г-жа Вергиния Йорданова разясни, че Заповедта на Министъра на образованието и 

науката, с която се преименува Гимназията с преподаване на чужди езици влиза в сила от 15 

септември 2017 г., а настоящата Стратегия се приема към днешна дата, поради това е записана 

така в нея.  

Във връзка с второто предложение направено от г-жа Симеонова, г-н Христо Андреев 

се включи като сподели, че информацията, която е заложена в Стратегията е на база на 

подадените от общинските ръководства анализи и поясни, че така представените общежития 

ще бъдат добавени към Стратегията. Той обясни, че мярка 8 от Стратегията е заложена много 

сериозно в механизма. По отношение на четвъртото предложения от община Правец, 

началникът на РУО-София регион информира, че експертите, изготвящи Стратегията ще 

направят преглед и ще включат пропуснатите съкращения. 

Г-н Георги Петков, заместник-кмет на община Своге взе думата като сподели, че в 

общината има Център за обществена подкрепа. Той изрази своето притеснение относно 

разпространяването на наркотици. Трябва да се работи по-сериозно в тази посока, защото това 

е най-добрата инвестиция за децата. Според заместник-кмета каквито и добри условия да се 

предоставят на децата, всичко губи смисъл, когато съществува тази порочна практика.  

С това коментарите по точка 2 се изчерпаха и се премина към режим на гласуване на 

Стратегията с така направените предложения за корекция. С 38 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 съгласува Областна стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област  

(2017–2018 г.). 

(Приложение №2, неразделна част от настоящия протокол.) 

 

Точка 3 от дневния ред – Представяне на актуална информация за състоянието на 

пътната мрежа на територията на Софийска област. Г-н Илиан Тодоров даде думата на 
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инж. Михаил Рашков, директор на ОПУ-София към Агенция „Пътна инфраструктура“ за 

доклад. 

Инж. Рашков представи актуална информация за състоянието на пътната мрежа на 

територията на Софийска област от 2013 г. до настоящия момент. Той сподели, че за посочения 

период единственото подобрение на пътната инфраструктура е настъпило на следните четири 

пътни участъка: 

- Републикански път II-16 в района на Искърското дефиле около Своге, който е 

изцяло подновен (най-големият ремонтиран участък);  

- Републикански път II-37 – Златишкия проход в посока Златица, участък от  

5 км; 

- Републикански път IIІ-813 – в участъка м. Балач до гр. Годеч, това е пътя през гр. 

Годеч до гр. Драгоман; 

- Републикански път IIІ-6004 – в участъка от с. Байлово, община Горна Малина до 

с. Смолско, община Мирково. 

За съжаление инж. Рашков изрази мнение, че моментното състоянието на всички 

останали пътища на територията на Софийска област се е влошило в сравнение със 

състоянието им през 2013 г. Той представи  пред присъстващите списък с пътни участъци, за 

които са предвидени и ще бъдат извършени ремонтни дейности: 

- Републикански път I-8 – в участъка от с. Нови Хан до гр. Ихтиман, за който е 

предвидено започване на ремонти дейности през тази година; 

- Републикански път I-1 – в участъка от с. Елешница, община Елин Пелин до  

с. Жерково, община Ботевград през прохода Витиня; 

- Републикански път II-81 – в участъка от гр. Костинброд до прохода Петрохан; 

Той допълни, че са предприети действия и стъпки за започване на основен ремонт на 

Републикански път II-82 в участъка от гр. Самоков до к. к. Боровец, като изрази надежда, че 

скоро ще е възможно да се предприемат ремонтни дейности в посочения пътен участък. 

Инж. Рашков информира присъстващите, че дължината на републиканската пътна 

мрежа на територията на Софийска област е 1 544,96 км, включваща 144,6 км от 

автомагистралите Хемус и Тракия. Той посочи, че след като се изключат 267,245 км, 

управлявани от Софийската районна пътна служба, за територията на Софийска област остават 

1 133,115 км републикански пътища. Инж. Рашков допълни, че цялата републиканска пътна 

мрежа на Република България е с дължина от около 19 000 км, което означава, че на Софийска 

област се падат около 10 % от нея. Той подчерта, че поддръжката на 1 133,115 км от 

републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област се осъществява от Областно 

пътно управление – София и прилежащите към него Районни пътни служби (РПС) със следния 

териториален обхват: 

- РПС Ботевград – 181,598 км 

- РПС Елин Пелин – 122,004 км 

- РПС Годеч – 122,640 км 

- РПС Златица – 134,204 км 

- РПС Ихтиман – 102,150 км 

- РПС Самоков – 146,830 км 

- РПС Своге – 75,600 км 

- РПС Сливница – 168,900 км  

- РПС Костенец – 66,220 км  

- Пътища с припокриване – 56,137 км 
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Инж. Рашков запозна присъстващите с информация, подадена към АПИ по отношение 

на пътищата изискващи спешен ремонт на територията на Софийска област. 

За община Ботевград тревожно е състоянието на моста в с. Скравена, като за него е  

направено техническо задание на стойност около 250-300 хил. лв. и се очаква неговото 

одобрение. Лошо е състоянието на моста в с. Врачеш на главен път I-1 и моста в м. Рибни вир.  

Инж. Рашков сподели, че Областно пътно управление - София  разполага с лимитиран 

бюджет за поддръжка на пътната инфраструктура на територията на Софийска област, тъй като 

при бюджет за текущ ремонт и поддържка на пътната мрежа на територията на областта в 

размер на 2 млн. и 200 хил. лв. са изразходвани около 800 хил. лв. за рехабилитацията на път I-

1 през прохода Витиня за облекчаване на трафика в ремонтните участъци на автомагистрала 

Хемус. Той допълни, че след рехабилитацията на пътя през него е пренасочен тежкотоварният 

трафик от автомагистрала Хемус. За месеците юли и август е разпределено от Агенция „Пътна 

инфраструктура” за Софийска област по 60 хил. лв. 

На път I-3 в посока гр. Правец през гр. Ботевград има разрушена подпорна стена, 

свлечен пътен насип и е износена настилката особено през с Джурово, община Правец.  

Инж. Рашков сподели, че път II-37, който е през Златишкия проход е в изключително 

лошо състояние и това е един от пътищата на територията на областта, който е затворен за 

движение за всички превозни средства. 

Затворени пътища на територията на Софийска област са: 

- Път III-3701 в участъка от гр. Етрополе до с. Ямна; 

- Път I-8 в участъка от с. Нови Хан до гр. Ихтиман; 

- Път I-1 в участъка от с. Елешница, община Елин Пелин до прохода Витиня; 

- Път III-8001 в участъка от Беренде – Беренде извор на територията на община 

Драгоман.  

Път III-161 в посока с. Рашково, намиращ се на територията на община Ботевград е в 

сравнително добро състояние, но има пропадания на пътното платно. Особено тежко е 

състоянието на моста над р. Бебреш.  

За община Костенец инж. Рашков информира, че пътната настилка на път I-8 е в добро 

състояние, като има проблем с хоризонталната пътна маркировка. 

Инж. Рашков констатира, че състоянието на републиканските пътища на територията на 

община Самоков не е добро, като път III-822 в участъка между гр. Самоков и гр. Ихтиман е в 

лошо състояние, извършени са рехабилитационни дейности на пътното платно, но състоянието 

на пътната основа е много лошо и се нуждае от ремонт. 

Относно състоянието на  републиканската пътна мрежа на територията на община 

Сливница, той сподели, че заедно с кмета на община Сливница е направен оглед на път  

III-811 в участъка от гр. Сливница до с. Ракита, тъй като пътният участък е в процес на 

подготовка на проект за рехабилитация. Очаква се процедурата да се придвижи в рамките на 

тази календарна година, а започване на ремонтните дейности през 2018 г. 

На територията на община Своге са извършени ремонтни дейности на път III-164 в 

посока от гр. Своге до с. Искрец, като са закърпени по-големите дупки по пътната настилка в 

участъка. Констатирано е, че състоянието на път II-16 минаващ през Искърското дефиле е 

добро, като има за отстраняване на подпорна стена в района на с. Луково. Като опасен участък 

на територията на общината, инж. Рашков посочи моста в м. Градешница,  

с. Томпсън, поради активизиране на свлачище. 



8 

 

Предстои ремонт на главен път I-1 от с. Елешница, община Елин Пелин до прохода 

Витиня, както и на пътя в посока гр. Пловдив.  

Предстои ремонт на път I-8 участъка от с. Нови Хан, община Елин Пелин до гр. 

Ихтиман, като в момента е затворен за движение участъка от с. Вакарел до гр. Ихтиман. 

Извършена е рехабилитация на отклонението от автомагистрала Тракия до границата на 

община Ихтиман с община Костенец и по път III-801.  

Инж. Рашков посочи, че е тревожно състоянието на Златишкия проход на път II-37. 

Констатирани са две пропадания на пътната настилка в района на с. Гълъбец, като се 

предвижда посещение на място в рамките на месец август от сформирана комисия. 

За община Годеч е установено лошото състояние на път II-81 през прохода Петрохан. 

Тревожно е състоянието на пътя III-8103 минаващ през с. Голямо Малово, с. Мало 

Малово и с. Цръклевци в община Драгоман. 

В заключение на доклада си инж. Рашков допълни, че е одобрено задание за премахване 

на изсъхнали дървета и храсти около републиканските пътища в Софийска област на стойност 

около 30 хил. лв., като се подготвя и допълнително задание със същата цел и повтаряне на вече 

извършените дейности на стойност от около 200 хил. лв. Направена е заявка от страна на 

Областно пътно управление – София за подмяна на липсващи, откраднати или унищожени 

пътни знаци на територията на Софийска област. Той изрази своята надежда до края на месец 

септември да се постави нова или поправи съществуващата осева линия на републиканските 

пътища от първи и втори клас, намиращи се на територията на Софийска област. Инж. Рашков 

допълни, че се предвижда и поставянето на пътна маркировка и за третокласните  

републикански пътища, в които се образуват мъгли през есенно – зимния сезон. Предвидено е 

и рехабилитация на пътната настилка в гр. Костинброд в най-кратки срокове.  

Преди да приключи инж. Рашков предупреди, че от 22-те общини на територията на 

Софийска област, 10 общини нямат подписано споразумение за текущ ремонт и поддържане в 

рамките на урбанизираните територии, като това са общините Божурище, Своге, Костинброд, 

Правец, Самоков, Годеч, Антон, Чавдар, Мирково и Челопеч. Останалите общини имат 

подписани споразумения, които са в сила до 31 декември 2017 г. В момента се подготвят 

новите споразумения влизащи в сила от 1 януари 2018 г. за всяка община, а решението дали ще 

бъде подписано или не е решение на съответната община. 

Г-н Генчо Герданов, кмет на община Копривщица взе думата и отношение по т. 2 от 

дневния ред като отправи предложение към г-н Андреев за въвеждане на вероучение в 

училищата. Според г-н Герданов това ще помогне на децата да си създадат човешки ценности 

и по този начин хората ще станат по-добри. 

След това кмета на община Копривщица отправи запитване към инж. Рашков и каза, че 

още в предишния мандат е оправял запитвания за ремонт на пропаданията по пътя III-606 в 

участъка от 12 км, отклоняващ се от подбалканския път до гр. Копривщица. Г-н Герданов 

посочи, че гр. Копривщица е посещавана туристическа дестинация от много хора основно 

пристигащи с автобуси и попита кога ще е възможен ремонта на споменатия пътен участък. 

Той попита и как ще бъде осигурено зимното почистване на 800 м. от път III-606 намиращи се 

на територията на община Антон. Г-н Герданов разясни, че това е от значение за достъпа до и 

от ЖП гарата на гр. Копривщица, като подчерта, че това е единствената жп гара в Република 

България, която е на 8 км от населеното място.  

Инж. Рашков отговори, че пропаданията по път III-606 няма как да се ремонтират през 

2017 г. По отношение на зададения от г-н Герданов въпрос за зимното почистване на 800 м. от 
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път пътя III-606, намиращи се на територията на община Антон, инж. Рашков отговори, че 

трябва да се обсъди възможността те да се почистват от община Антон и изрази надежда, че 

предстоящото зимно почистване ще е по-добро в сравнение с миналогодишното. 

Думата беше поискана от г-жа Росица Христова, заместник-кмет на община 

Етрополе, която се обърна към инж. Рашков и каза, че няма да поставя въпроси за  

състоянието на път II-37 (Златишки проход) в участъците между гр. Етрополе и гр. Златица и  

гр. Етрополе и с. Джурово, община Правец, както и път III-3009 свързващ гр. Етрополе с  

гр. Правец, но състоянието на път III-3701 в участъка между гр. Етрополе и с. Ямна е 

изключително лошо. Тя се обърна към инж. Рашков и сподели, че причината пътния участък да 

е затворен е, че на места липсва пътна настилка. Г-жа Христова уточни, че въпреки 

многобройните насипвания, извършени от община Етрополе независимо, че пътя е от 

републиканската пътна мрежа, не дават резултат. Заместник-кметът посочи, че състоянието на 

пътния участък създава предпоставки за прекъсване на общественият превоз. Г-жа Христова 

отправи апел към инж. Рашков да посети гр. Етрополе и съвместно с кмета на общината да 

извършат проверка на посочения пътен участък, като допълни, че вече има внесена подписка в 

Агенция „Пътна инфраструктура“’ от жителите на с. Етрополска Рибарица и с. Ямна. 

Инж. Рашков отговори на г-жа Христова, че има информация за подписката от 

жителите на селата за състоянието на III-3701, като пое ангажимент да посети гр. Етрополе и 

заедно с кмета на общината да инспектират проблемния пътен участък. Той обясни, че ще се 

направи всичко възможно да се ремонтират най-проблемните отсечки, за да не се позволи 

цялостно прекъсване на пътя. 

Отношение по темата с пътната обстановка на територията на Софийка област взе и  

г-жа Емилия Милушева, заместник-кмет на община Драгоман като обяви, че само 4 от 34 

населени места на територията на общината нямат пряк достъп до републикански пътища, 

управлявани от Агенция „Пътна инфраструктура“. Тя добави, че този проблем произтича от 

факта, че 80 % от пътната мрежата на територията на община Драгоман е третокласна и е в 

много лошо състояние. Г-жа Милушева посочи, че се извозват над 64 ученици към 

единственото училище в гр. Драгоман по тази пътна мрежа. Заместник-кметът изрази мнение, 

че при липсата на решение на проблема с пътната инфраструктура може да се стигне до отлив 

на ученици и опасност от затваряне на училището в бъдеще.  

Г-жа Милушева постави въпроса с тежкото състояние на път  III-8103, като отбеляза, че 

пътя не се нуждае от изкърпване, а извършване на цялостен ремонт. Тя подчерта важността на 

пътя, представляващ връзка между гр. Драгоман с гр. Костинброд и гр. Годеч, който обхваща 5 

населени места на територията на община Драгоман, като по маршрута се намира Драгоманско 

блато, което е известна туристическа дестинация, посещавано от много туристи. Подчертани 

бяха и опитите на община Драгоман да развива туристически продукт, но те се възпрепятстват 

от лошото състояние на пътна инфраструктура. Постави се и въпроса със снегопочистването 

през зимния сезон на територията на общината. Също така заместник-кмета спомена, че 

транспортната фирма, обслужваща населението на общината е свела до минимум автобусите 

си, поради лошото състояние на пътищата. Заместник-кметът информира, че има решение от 

проведено заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район, в което е цитирано 

лошото състояние на пътя и необходимостта от спешен ремонт на този участък.  

Към многобройните проблеми по пътната мрежа, посочени от г-жа Милушева беше 

добавено и състоянието на път III-813, по който има пропадания на пътната настилка и паднали 

дървета. Тя констатира и некачествения ремонт на път III-8001 в участъка от с. Беренде извор 

до с. Калотина.  



10 

 

 Г-н Иван Гавалюгов, кмет на община Ботевград сподели, че в участък от път 

 III-161 между с. Рашково и махала Белчово има сериозно пропадане, като многократно са 

подавани сигнали. Той попита кога тези опасни пропадания ще бъдат ремонтирани. Кметът на 

община Ботевград допълни, че по отношение на останалата републиканска пътна мрежа на 

територията на общината се полагат усилия за нейното поддържане. Старият път между  

гр. Ботевград и гр. София периодично се изкърпва, но поради интензивното му използване, 

особено през летните месеци стига до деформация на асфалтовото покритие. Г-н Гавалюгов 

сподели, че според него трябва да се помисли за бъдещо цялостно ремонтиране на пътя, а не 

само закърпвания на проблемните участъци, тъй като пътят е единствена алтернатива на 

автомагистрала Хемус. 

Инж. Рашков отговори, че е запознат с проблемите на пътната инфраструктура в 

община Драгоман и сподели с присъстващите на заседанието, че на територията на общината 

се намира и единственият останал дървен мост на територията на Софийска област. Той се 

обърна към кмета на община Ботевград, че ако не е възможен през настоящата година ремонт 

на пропаданията по път III-161 между с. Рашково и махала Белчово, такъв ще бъде заложен за 

2018 г. 

Г-н Владимир Георгиев, кмет на община Самоков попита защо при бюджет на 

Областно пътно управление – София от около 2 млн. и 200 хил. лв., 800 хил. лв. от тях отиват 

за ремонт на пътя през прохода Витиня. Той сподели, че от години не се предвиждат почти 

никакви средства за ремонт на пътната мрежа в Софийска област и се обърна към  

г-н Илиан Тодоров. Предвиденият бюджет за ремонтни дейности на Областно пътно 

управление – София е крайно недостатъчен, като отправи питане към инж. Рашков колко е 

общият годишен бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и дали щом на територията на 

Софийска област се намират около 10 % от републиканската пътна мрежа може да се отделят 

съответните средства от общия годишен бюджет на агенцията, съобразно републиканската 

пътна мрежа. 

Инж. Рашков сподели, че ремонтираният участък от пътя през прохода Витиня не 

обслужва само жителите на община Ботевград, но и тези от цялата страна. По отношение 

разпределението на финансовия ресурс, той обясни, че в политиката на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ от много години първо се разпределя финансов ресурс за автомагистралите, а 

след това за всички останали пътища по класове от I до III като средствата се изразходват за 

текущ ремонт и поддържане. Разпределянето на общия бюджет на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ е по области, независимо от броя на жителите им и дължината на 

републиканските пътища в тях, като посочи, че планираният финансов ресурс за област 

Габрово (60 000 лв.) е еквивалентен на този на Софийска област. 

Г-н Николай Николов, заместник областен управител изрази увереност, че  

заседанието на Областния съвет за развитие ще даде резултат, като спомена, че при служебно 

пътуване до с. Елешница с г-н Илиан Тодоров са констатирали лошото състояние на пътната 

настилка. Той сподели мнението на г-н Илиан Тодоров, че след два мандата като депутат от 

района на областите Благоевград и Кюстендил и пътувайки в Софийска област констатира, че 

не е виждал подобно лошо състояние на републикански път. Г-н Николов сподели, че с инж. 

Рашков са в прекрасни отношения при кризисни ситуации, но е потърпевш от бездействието на 

Агенция „Пътна инфраструктура“, защото ежемесечно постъпват жалби за лошото състояние 

на републиканските пътища от жителите на цялата област. Той изрази подкрепа към г-н 

Георгиев и г-жа Милушева, като спомена, че след като на територията на Софийска област се 

намират 10 % от републиканската пътна мрежа е редно да се отделят 10 % от общия бюджет на 

Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонт на републиканските пътища в Софийска област. 
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Той предложи на следващото заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния 

район да бъде поканен и да присъства председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ г-н Дончо Атанасов и да му се зададат конкретни въпроси от представителите 

на областите в Югозападен район и да се поискат възможно най-кратки срокове за решаване на 

проблемите със състоянието на републиканските пътища. Г-н Николов още веднъж припомни 

на представителите на общините от Софийска област, че наближава зимният сезон, а района на 

Софийска област е преобладаващо планински и трудно достъпен. Той се обърна към кметовете 

и ги помоли още от настоящия момент да започнат подготовката за зимния сезон, като се 

проверят договорите за снегопочистване и при изтекли такива навреме да се сключат нови. 

Г-н Ангел Геров, кмет на община Пирдоп спомена, че може би община Пирдоп е 

единствената, която няма забележка по републиканската пътна мрежа на своята територия. 

Състоянието на намиращия се на територията на община Пирдоп път I-6 е прекрасно. Той 

подкрепи мнението на г-н Николов и на г-н Георгиев, че е справедливо щом на територията на 

Софийска област се намират 10% от републиканската пътна мрежа, да се отделят 10% от 

бюджета на агенцията. Г-н Геров спомена, че е обезпокоен от изнесената информация за 

състоянието на пътната инфраструктура от своите колеги и предупреди, че е възможно да 

възникне напрежение и недоволство сред жителите на Софийска област и да ескалира в даден 

момент в протестни действия и дори да се стигне до ограничаване на достъпа до столицата. 

Той апелира въпроса за отделяне на 10% от общия бюджет на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ за ремонти на пътищата на територията на Софийска област да бъде отнесен 

до Министерския съвет и припомни, че Софийска област внася около 10 % от БВП на 

Република България. В заключение г-н Геров посочи, че пътя към с. Панагюрски колони е вече 

непроходим, но с приоритет трябва да са първо главните пътища и след тогава да се мисли за 

останалите. 

Областният управител на Софийска област посочи, че е абсолютно съгласен с 

направените констатации за тежкото и стряскащо на места състояние на републиканските 

пътища в Софийска област. Той поиска от всички кметове на общини на територията на 

Софийска област да бъде подадена справка в Областна администрация на Софийска област за 

състоянието на пътната инфраструктура до края на месец август. След това тя ще бъде 

обобщена и систематизира, като с придружително писмо ще бъде изпратена до 

Администрацията на Министерския съвет. Той допълни, че ще се търсят всички възможности 

въпросът за състоянието на пътищата в Софийска област да бъде поставен на най-високо 

държавно ниво. Г-н Тодоров сподели, че е обиколил почти цяла България, но такива пътища не 

е виждал никъде и при последното му служебно пътуване до с. Елешница е останал изненадан 

от тежкото състояние на пътя. Той изрази мнение, че проблемът със състоянието на пътищата в 

Софийска област трябва да се разреши. 

Областният управител допълни, че Софийска област е единствената в България, която 

няма указателни табели за влизане на нейна територия и вече е изпратено писмо до Агенция 

„Пътна инфраструктура“ с обозначения за местата на табелите. В заключение г-н Тодоров 

сподели, че не е справедливо една област, която има 5 общини да получава същия финансов 

ресурс като Софийска област, която има 22 общини на територията си и е втората по големина 

в България. 

Г-н Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българска 

търговско-промишлена палата взе думата и сподели, че БТПП като национално 

представителна работодателска организация не са били запознати с тези проблеми и изрази 

готовност да се бори за това да има адекватно отношение към всички данъкоплатци. Той каза, 

че са говорили с г-н Тодоров на тази тема и през месец август ще организират среща, на която 
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ще се набележат въпроси за адекватното отделяне на бюджета на АПИ към всички общини и да 

се отстояват по съответния ред..  

Инж. Рашков добави, че Областно пътно управление – София е единственото пътно 

управление, което има две области на територията си.  

Г-н Николай Николов се включи като допълни, че при изграждането на Северната 

дъга в гр. София, от бюджета на Областно пътно управление – София бяха отделени пари за 

довършването на дъгата и тези пари не бяха върнати на Софийска област. 

С това коментарите по точка 3 бяха изчерпани и се премина към Точка 4 от дневния 

ред – Представяне на информация относно задълженията на кметовете по прилагане на 

Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и 

електронните административни услуги. 

Г-н Илиан Тодоров, Областен управител на Софийска област даде думата на   

г-н Николай Минев, директор на дирекция „Информационни системи и оперативна 

съвместимост“ в Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). 

 Г-н Николай Минев благодари за възможността да запознае членовете на съвета с 

правилата, които са разписани в ДАЕУ, във връзка със спазване на изискванията на Закона за 

електронно управление, по-конкретно с чл. 58а. като подчерта, че тези изисквания не се 

ограничават само по отношение на този член. Те са свързани с оперативната съвместимост на 

информационните системи, използването на вече разработени ресурси и т.н. В тази връзка г-н 

Николай Минев даде думата на г-н Стоян Цонев, началник на отдел „Планиране и 

координация“, дирекция „Проекти“ в ДАЕУ, който на кратко да запознае присъстващите с тези 

правила. 

Г-н Стоян Цонев – Правилата са публикувани на официалната интернет страница на 

държавната агенция в секция „Информация за административните органи“. Тези правила 

визират два основни момента, които касаят кметовете на общини по отношение на прилагане 

на този закон.  

Първият основен момент, на който се спря г-н Цонев се отнася до разработването на 

проектни предложения, които са за електронно управление, независимо дали са финансирани 

от Европейските структурни фондове или от държавния бюджет. В тези правила е 

регламентирано задължението проектните предложения да бъдат одобрени от председателя на 

ДАЕУ и да бъдат утвърдени преди да бъдат одобрени за финансиране от съответния 

финансиращ орган. ДАЕУ се произнася по проектните предложения преди да влезнат на етап 

„Оценка от оценителни комисии“. Тук става въпрос не за всички проектни предложения 

въобще, а проектни предложения за електронно управление. 

Втора глава от тези правила включва реда за изпращане на информация към държавната 

агенция по отношение на утвърждаването на проектни предложения. Тази процедура е във 

връзка с разпоредба на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното управление. Към правилата по 

отношение на тази процедура има публикувани на интернет страницата образец на контролен 

лист,  по който се прави проверка на тези проектни предложения. При изготвяне на технически 

и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане 

или внедряване на информационни системи или електронни услуги административните органи 

задължително включват в заданията си изискванията, посочени в този член от Закона. 

Трета глава в правилата е по отношение на втория основен момент – разпоредбата на чл. 

58а от Закона за електронното управление, който гласи, че при изготвяне на технически и 

функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или 
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внедряване на информационни системи или електронни услуги административните органи 

задължително включват в заданията всички изисквания, които са в точките на чл. 58а. 

Г-н Цонев информира, че съгласуването с агенцията по отношение на техническите 

задание се различава от съгласуването на проектното предложение с това, че председателят на 

ДАЕУ тук не утвърждава проектни предложение, а само удостоверява съответствието на 

представените технически задания с разпоредбата на чл.58а от ЗЕУ преди публикуването на 

съответната обществена поръчка.  

Г-н Красимир Грозев, главен експерт в дирекция „Информационни системи и 

оперативна съвместимост“, ДАЕУ направи няколко уточнения. Съгласно чл. 1 от ЗЕУ на 

проверка не подлежат информационни системи, които са свързани с обработка на 

класифицирана информация, съгласно Закона за класифицираната информация. Това е извън 

обсега на контрол, извършван от ДАЕУ по отношение на администрациите. 

Във връзка с чл. 38 от наредбата - разработването на информационни системи, 

технически задания, електронно-административни услуги, информационни системи за нуждите 

на общините, които са извън обсега на електронното управление, г-н Грозев поясни, че 

наредбата не касае: 

- закупуването на хардуер, необходим за информационно-комуникативната 

система на общината; 

- след гаранционна поддръжка на вече съществуващи информационни системи  

или електронно-административни услуги; 

- договори за наемане на услуги (арендуване на канали за нуждите на съответната 

община). 

По отношение на пилотния проект „Комплексно административно обслужване на 

гражданите и бизнеса и предоставяне на електронни услуги в облака на общинската 

администрация“ има навързани три общини към момента, които предоставят електронни и 

административни услуги и са регистрирани в адресния регистър. Това са община Радомир, 

община Габрово и община Бургас. Г-н Грозев допълни, че към тези електронни 

административни услуги са привързани хоризонталните модули на електронното управление 

като електронно плащане, електронно връчване, електронно валидиране, които дават в обща 

постановка един завършен процес по предоставянето на електронни услуги към граждани за 

трите общини. Заплащането през модула за електронно плащане, който е изграден на базата на 

банките, предоставящи виртуални пост терминали, доставчика на електронно-

административни услуги и клиента/консуматора на тази административна услуга. Той поясни, 

че по този начин е затворен цикъла – когато гражданина заявява дадена електронна услуга от 

общината, да си заплати през този виртуален пост терминал, да получи информация за 

конкретното издадено платежно нареждане и в резултат да получи на електронната си поща 

съответния валидиран документ от общинския орган, който отговаря за конкретната 

електронно-административна услуга. 

В края на презентирането от страна на екипа от държавната агенция, г-н Грозев поднесе 

извинения към всички представители на общините, които постоянно получават писма от ДАЕУ 

за събиране на различна информация. В момента ДАЕУ изисква информация относно 

разходите за хардуер и софтуер, за да се определи дали тези разходи са допустими и дали са 

достатъчни. Целта е гражданите да престанат да ходят до администрациите, да чакат на дълги 

опашки и да си плащат, за да докажат обстоятелства, които са известни на държавата.  

Експертите от ДАЕУ обясниха, че са отворени за диалог и въпроси, касаещи темата 

електронно управление.  
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Други коментари не бяха направени по тази точка. 

Точка 5 от дневния ред – Представяне на информация за годишните доклади за 

наблюдение изпълнението на общинските планове за развитие 2014-2020 г. за 2016 г. 

Областният управител на Софийска област даде думата г-жа Мая Велкова-Нелчинова, 

началник на отдел „Регионално развитие и европейски проекти“, Областна администрация на 

Софийска област. 

Г-жа Мая Велкова-Нелчинова – Годишният доклад по изпълнението на Общинския 

план за развитие е основен, нормативно регламентиран документ в ЗРР по отчитане 

наблюдението на изпълнението на Общинския план. Тези доклади служат за основа при 

оценката на изпълнението и приноса на отделните проекти за постигане на планираните 

крайни резултати.   

Кметът на общината е органът, който организира наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие, като обобщава резултатите от изпълнението на тази задача в 

годишен доклад от наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие (чл.91 от 

ППЗРР). Съдържанието на годишните доклади се определя от чл.91, ал.8 от ППЗРР. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се внася 

за обсъждане от Общинския съвет, най-късно до 31 март всяка следваща година и се одобрява 

от ОбС по предложение на Кмета на общината.  

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие (чл.91, ал. 7 от ППЗРР) в 

7-дневен срок от решението тяхното одобряване. Г-жа Нелчинова поясни, че във връзка с 

определените нормативни изисквания за представяне на Годишните доклади, от Областна 

администрация на Софийска област до общините в областта е изпратено писмо с изх. № 08.00-

4/08.02.2017 г., а с допълнително писмо с изх. № 08.00-4/11.05.2017 г. са напомнени 

задължението на общините, които до м. май 2017 г. не са изпратили годишните си доклади до 

ОАСО. След извършеното напомняне от страна на Областна администрация на Софийска 

област, в отдел РРЕП стартира организацията по преглед и класиране на получените Годишни 

доклади от общините.   

Докладите са детайлно анализирани и основните данни са представени в съкратен вид в 

Отчета за състоянието и изпълнението на годишните доклади за 2016 г. на общинските планове 

за развитие за периода 2014-2020 г. на общините в Софийска област, изпратен като част от 

материалите за днешното заседание. 

Към момента на изготвяне на настоящия доклад, в Областна администрация на 

Софийска област са представени 18 (осемнадесет) Годишни доклади по изпълнението на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г. на всяка от общините за 2016 г., от общо 22  общини 

в Софийска област. До настоящият момент 4 от общините в областта - Божурище, Горна 

Малина, Долна баня и Елин Пелин не са представили Годишни доклади по изпълнението на 

Общинските планове за 2016 г.  

Документите са организирани в отделно досие и се съхраняват в отдел РРЕП, дирекция 

АКРРДС при ОАСО по установения надлежен ред. В почти всички доклади се отчита, че 

голяма част от мерките за постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинските 

планове за развитите 2014-2020 г., за 2016 година са реализирани, а някои от тях са в процес на 

реализация.  

Всички доклади посочват, че резултатите по изпълнението на Общинските планове за 

развитие през 2016 г. са постигнати с финансови ресурси от Общинските бюджети, 
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Националния бюджет, Национални програми и Оперативните програми на Европейския съюз,  

Програмата за развитие на селските райони.  

За разлика от 2015 г., през 2016 г. вече се отчита тенденция на увеличаване на 

възможностите за кандидатстване по процедури, обявени от различните оперативни програми, 

като общините имат готовност активно да участват с проектни предложения по новите 

Оперативни програми и да изпълняват заложените в ОПР индикатори. Получаването на 

финансов ресурс, както и изпълнението на проектните предложения могат да се отбележат едва 

през близките години.  

В докладите на общините се посочва също, че изпълнените през 2016 г. проекти 

съответстват и на заложените цели и приоритети на секторните стратегически и планови 

документи на общините. 

И през 2016 г. продължиха да се реализират значителен брой дейности за подобряване 

условията и качеството на живот на населението на общините. В много голяма степен 

ангажиментите на общините са свързани основно с поддържането на общинската пътна мрежа, 

водоснабдителната мрежа, подобряване управлението на отпадъците, подобряване на 

енергийната ефективност. Подобряват се условията в училищата и детските заведения. 

Предлага се широк спектър от социални услуги. Предлагат се все по-добри условия за спорт, 

развлечения и отдих. 

Като съставна част от националната територия общините от Софийска област следва да 

се развиват в съответствие както с Областната стратегия за развитие, така и с Националната 

стратегия за регионално развитие, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Така 

основните набелязани приоритети и цели на развитие в общинските планове, акцентират 

основно върху: 

- стабилизиране на местната икономика, основаваща се на развитието на приоритетните 

отрасли, и внедряване на нови и високотехнологични и съвременни решения; 

- подобряване на техническата и социалната инфраструктура; 

- опазване и съхраняване на чистотата на околната среда; 

- създаване на условия за повишаване на качеството на живот на всички жители на 

общините; 

- ефективно гражданско участие в управлението на общината и децентрализация при 

доставяне на публични услуги. 

На база на получените доклади, г-жа Нелчинова направи извода, че голяма част от 

мерките за постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинските планове за 

развитите 2014-2020 г. на общините от Софийска област за 2016 година се прилагат и 

изпълняват. С реализацията на проекти по Оперативните програми, със собствени и целеви 

средства се подобрява инфраструктурата, която създава условия за растеж и повишаване 

привлекателността на общините, чрез подобряване на водоснабдяването, обновяването и 

доизграждането на пречиствателни съоръжения за отпадни води, обновяване на образователна, 

социална и културна инфраструктура, работи се активно по развитието на социални услуги, 

изпълняване на мерки за енергийна ефективност, подобряване на състоянието на спортните 

съоръжения и свързаната с тях инфраструктура. Отчита се повишаване на капацитета на 

общинските администрации за усвояване на средства предоставяни по различните донорски 

програми. Тенденцията е и през 2017 г. да продължава последователна, дългосрочно 

ориентираната и ресурсно осигурена политика от страна на общинските ръководства, 

адекватна и отговаряща на обективните социално-икономически и обществени условия. 
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След изнесения доклад коментари не бяха направени и с 38 гласа „ЗА”, 0 гласа 

„ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Областният съвет за развитие на Софийска област 

взима следното 

РЕШЕНИЕ №2  

Приема доклад за наблюдение изпълнението на Общинските планове за развитие  

2014-2020 г. за 2016 г. 

Точка 6 от дневния ред – Други.  

Г-жа Мая Цанова, Главен секретар на Областна администрация на Софийска 

област взе думата като направи няколко уточнения по отношение на Електронното 

управление. Тя обясни, че ДАЕУ имат идея за реализиране на пилотен проект, чрез който да 

делегират права на една областна администрация, която да направи пълен цикъл на електронно 

управление. След проведена среща в ДАЕУ и след разговори със секретари на общини на 

територията на Софийска област, г-жа Цанова смята, че Софийска област може да 

кандидатства като пилотна област. За реализиране на този проект ще се получи финансиране и 

помощ от ДАЕУ.  

Главният секретар на Софийска област сподели, че предстои заседание на 

Консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност към Областния 

управител на Софийска област с присъствието на секретарите на общините на територията на 

областта. В тази връзка е необходимо всяка една община да подготви справка относно 

хардуерната осигуреност. Този проект е насочен към унификация на услугите. Г-жа Мая 

Цанова изрази своята надежда, че няма община, която не е съгласна с това Софийска област да 

бъде пилотна област. 

По точка 7 не бяха направени други коментари. 

С това дневният ред беше изчерпан и г-н Илиан Тодоров закри заседанието на 

Областния съвет за развитие на Софийска област. 
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