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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 
 

26 септември 2016 г. (понеделник), 14.00 часа  
гр. Копривщица, сградата на Старото училище, ул. „Любен Каравелов“ №17  

конферентна зала 
 
 

Днес, 26 септември 2016 г., от 14.00 часа, в конферентната зала на Старото училище в 
град Копривщица, Софийска област се проведе изнесено редовно заседание на Областния 
съвет за развитие на Софийска област. Г-жа Росица Иванова – 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.  
На заседанието присъстваха над 2/3 от членовете на Съвета, което е необходимият кворум за 
започването му. Г-жа Иванова 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 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; 

− Нова ал. 4 (изм. и доп. ДВ, бр. 50 от 1 Юли 2016 г.) – 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. 
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По покана на Председателя на Областния съвет за развитие присъстват  г-жа Мила 
Пашова, член на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на 
Софийска област 2016 – 2020 г., г-жа Радостина Лазарова, представител на Регионална 
дирекция социално подпомагане – София, Галя Павлова, директор на ДСП – Етрополе,  
г-н Христо Андреев, началник на Регионално управление по образованието – София регион, 
г-жа Теодора Вълкова, секретар на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и г-н 
Кристиан Николов, представител от Главна дирекция СПРРАТУ, Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството.  

(Приложение №1 – Присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол.) 
Г-жа Иванова обърна внимание, че за днешното заседание е изпратена покана с 

предварителен дневен ред за свикване на Областния съвет за развитие с изх. №08.21-
22/15.09.2016 г., материали по точките от предварителния дневен ред са изпратени по 
електронна поща, след което г-жа Иванова предложи 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 доклад за напредъка по изпълнението на Областна стратегия 

за развитие на социалните услуги в Софийска област за периода 2016-2020 г. 
и приемане на актуализиран вариант на стратегията. 

3. Представяне на новия Закон за предучилищното и училищното образование. 
4. Представяне на доклад за изпълнението на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за Софийска 
област. 

5. Представяне на информация за годишните доклади за наблюдение 
изпълнението на общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г. 

6. Актуализиране на състава и правилника на Постоянно действащата комисия 
по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област. 

7. Други. 
Дневният ред беше приет с 36 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от членовете на Областния съвет за развитие.  

Точка 2 от дневния ред – Представяне на доклад за напредъка по изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област за периода 2016-
2020 г. и приемане на актуализиран вариант на стратегията. Г-жа Росица Иванова даде 
думата на г-жа Мила Пашова, член на Звеното за мониторинг и оценка на Областната 
стратегия за развитие на Софийска област 2016 – 2020 г.  

Г-жа Мила Пашова разясни на членовете на съвета, че в плана за действие и 
развитие на Областната стратегия е включено изготвяне на доклад за изпълнението на 
дейностите и съответно актуализация на стратегията за период 2016 г., който е заложен във 
връзка с приемането на Закона за социалните услуги и плана за действие по стратегията за 
дългосрочна грижа. За съжаление и двата документа не са готови все още, но за да бъдат 
спазени поставените задачи е изготвен този констативен доклад, с което се представя 
развитието на областната стратегия и съответно общинските стратегии за социалните услуги. 
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Докладът е резултат от прегледа на Общинските стратегии за развитие на социалните 
услуги в 22-те общини на територията на Софийска област и трябва да отрази постигнатия 
напредък, да очертае дефицитите в развитието на мрежата от услуги и да посочи причини, 
фактори и трудности при осъществяването на планираната интервенция в Областната 
стратегия, като се набележат и стъпките за актуализация на Областната и Общинските 
стратегии. 

Г-жа Пашова поясни, че задача на Констативния доклад, като част от цялостния 
процес на изпълнение на Областната стратегия, е да покаже картината на състоянието на 
услугите на областно и общинско ниво, и да направи оценка на постиженията до  
31.08.2016 г. Констативният доклад обхваща периода от 01.01.2016 г. до 31.08.2016 г. 

Оценката на постиженията в изпълнението на Областната стратегия е извършена на 
база планираните дейности през подготвителния и първия период на изпълнение на 
стратегията. Сравнена е мрежата на социалните и интегрираните услуги в Софийска област 
към 31.08.2016 г. спрямо 31.12.2015 г., отчитайки националните приоритети и специфичните 
особености на рисковите групи в региона. В нея е включена само частична информация за 
резултатите от реализирани хоризонтални мерки за социално включване на рисковите групи 
от населението. 

В подготвителния период на Областната стратегия беше предвидено изготвяне и 
приемане на Общинските стратегии в 22-те общини на областта, годишните планове за 
оперативно действие в периода 2016 – 2017 г. и сформиране на общинските екипи за 
координация и мониторинг. 

Г-жа Мила Пашова направи общи заключения и изводи за напредъка на Областната 
стратегия за развитие на социалните услуги през първата половина от периода на нейното 
изпълнение (към 31.08.2016 г.). Разкрити са общо 5 нови социални услуги в общността. На 
четири от тях е осигурено държавно финансиране, една услуга се реализира чрез проект. 
Извън планираните в Областната стратегия услуги са ЦСРИ и ЦНСТ за лица с психични 
разстройства. Преустановена е дейността  в една специализирана институция за деца. Две 
специализирани институции за деца работят с намален капацитет, като предстои закриване 
на едната. Не са разкрити 6 социални услуги в общността от типа на ЦСРИ, ДЦ и ЦНСТ. 
Предстои да се преосмисли необходимостта от разкриване на някои от тези услуги. 

Социалните услуги, които се предоставят в общността, преобладават пред 
специализираните институции по отношение на вида и капацитета и са съсредоточени 
предимно в общинските центрове.  Неравномерно е разпределението на социалните услуги 
по общини. В малките общини се предоставя само една социална услуга в семейна среда.  В 
областта преобладават услугите – делегирани от държавата дейности, следват тези с 
проектно финансиране и най-малко се издържат от общински бюджет. Много малка част от 
социалните услуги се предоставят от местни неправителствени организации. Управлението 
само на шест социални услуги, е възложено на външен доставчик – НПО. Подобрени са 
грижите в домашна среда за деца и лица с увреждания, самотноживеещи стари хора и други 
целеви групи в неравностойно положение чрез ползване на услугите Личен асистент, 
Социален асистент, Домашен помощник, Обществена трапезария и Домашен социален 
патронаж. Изоставане се наблюдава по отношение на работата с рискови общности, лица със 
зависимости и маргинализирани групи. Не са предприети действия за предоставяне услуги 
на хора в пробация.  Необходимо е актуализиране на Областната стратегия и включване на 
следните услуги: ЦСРИ – Ботевград и Костинброд; СУПЦ – Етрополе и ЦНСТ за лица с 
психични разстройства – Долна баня. 
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След изнесения доклад от г-жа Пашова, Областният управител на Софийска 
област даде думата за въпроси и коментари.  

Г-жа Цветанка Йотина, кмет на община Мирково взе думата като сподели, че 
община Мирково иска да разкрие Дом за възрастни хора. Съществува общежитие, което 
може да се преустрои в такъв дом, защото нацията е застаряваща. Освен грижа за 
подрастващото население, трябва грижа и за възрастните хора. Оказа се, че за да бъде открит  
Дом за възрастни хора е необходимо да отговаря на допълнителни изисквания. Г-жа Йотина 
изрази своето разочарование, че до преди 5 години е било общежитие за деца, а сега се 
оказва, че не може да бъде „общежитие” за възрастни хора и според нея изисквайки тези 
условия и критериите за създаване на такъв дом е много трудно да бъде изграден. Общините 
не могат да си позволят със собствени средства да направят нещо за своите възрастни 
съграждани. Кметът на община Мирково сподели, че това, което е подтикнало община 
Мирково да искат изграждане на такъв тип Дом за възрастни хора в с. Буново е точно това, 
че има възрастни хора неадекватни, разхождайки се по улиците, които нямат пари за 
лекарства, няма кой да се погрижи за тях. Имат нужда от елементарна грижа, като не става 
въпрос на специална грижа. Г-жа Йотина отправи въпрос към г-жа Мила Пашова дали е 
възможно тези критерии да бъдат снижени, за да могат общините, не само с европейски 
средства да изграждат тези центрове, а и община, която може да задели 50-60 хил. лв. сама 
да се погрижи за тази ситуация. 

Г-жа Мила Пашова обърна внимание, че държавната политика по отношение на 
институциите е изцяло променена. Вече не се говори за институционален тип грижа т. е. 
домове за стари хора или за хора с увреждания, а се говори за резидентен тип услуги така 
наречените центрове за настаняване от семеен тип или малък групов дом, където да се 
настаняват малко на брой лица (от 8 до 15 човека), които да живеят в среда близка до 
семейната. Г-жа Пашова разясни, че този институционален тип повече вреди, тъй като хората 
изпадат в изолация, вместо да бъдат подкрепяни и да им се създават условия за живот.  
Г-жа Пашова отговори на отправения въпрос от г-жа Йотина като каза, че община Мирково 
може да работи към изграждане на един малък групов дом, в който да се настанят 
възрастните хора. По отношение на критериите се очаква да бъде изготвен закон до края на 
годината. В него ще бъдат регламентирани всички социални услуги, които ще се предоставят  
на територията на страната, критерии за тяхното разкриване, брой на потребителите в тях, 
начин на финансиране и всички други подробности. Г-жа Пашова отбеляза, че миналата 
година е бил изготвен много подробен анализ на институциите, които на територията на 
страната са 160 на брой и тя обясни, че се очаква да излезе планът за действие по стратегията 
за дългосрочна грижа, където са предвидени интервенции за тези услуги. Някои от тях са 
включени за незабавно закриване, за трансформиране или за постепенно закриване с 
намаляване на капацитета. 

Ели Цветанова, заместник-кмет на община Елин Пелин взе думата като сподели, 
че в община Елин Пелин няма Дневен център за възрастни хора, а има нужда от такава 
услуга. В с. Голема Раковица има необходимата сграда, която е била Дневен център за 
възрастни хора. Г-жа Цветанова отправи запитване към г-жа Пашова дали съществуващата 
сграда може да бъде превърната в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора и 
дали трябва да бъде Център за възрастни хора с деменция и с увреждания. Тя поясни, че 
селото е с 250 жители основно възрастни хора. Г-жа Цветанова също така попита дали може 
да се кандидатства за отпускане на средства, ако бъде само Дневен център за настаняване от 
семеен тип за възрастни хора. Другото питане, което заместник-кметът на община Елин 
Пелин отправи  е  свързано със с. Доганово и базата, която съществува там. В каква услуга 
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може да бъде трансформиран – дали може да бъде трансформирана в Дневен център за 
настаняване на деца и юноши от семеен тип и дали е възможно след като до момента там са 
извършвани услуги предоставяни за деца сега отново да се предоставят услуга за деца.  

Г-жа Мила Пашова поясни, че в с. Голема Раковица може да бъде разкрит център за 
настаняване от семеен тип или по-скоро защитено жилище, тъй като тя не е много голяма 
сграда. За център за настаняване от семеен тип има други особености по отношение на 
сградата. Г-жа Пашова обърна внимание на заместник-кмета на община Елин Пелин, че 
трябва да се мисли в посока за създаване на защитено жилище за възрастни хора. 

Г-жа Пашова сподели, че от началото на м. октомври стартира нов проект на Агенция 
„Социално подпомагане”.  Той ще надгражда проект „Развитие на системата за планиране и 
предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ и ще бъде в помощ на общините и 
на областните администрации и съответно ще разработи една интегрирана социална система, 
която да включи абсолютно всички социални услуги заедно с дирекции „Социално 
подпомагане” и общините, с цел създаване на точен поглед над социалните услуги на 
територията на България в реално време. 

По отношение на втория въпрос, отправен от г-жа Цветанова, г-жа Пашова обясни, че 
в с. Доганово не може да бъде създаден център за деца, тъй като до момента се е 
предоставяла услуга за деца. Там, където е имало услуги за деца, особено от 
институционален тип, може да бъде трансформирана в услуга за възрастни хора, но не и за 
деца. Това е не само държавна политика, но и европейска и международна. Изисква се 
избягване на стереотипа. Според нея в с. Доганово има прекрасни условия  да се построи 
една нова сграда и може да се кандидатства по Програмата за развитие на селските райони. 
Услуги се закриват по предложение на кмета и общинските съвети, но само и единствено със 
заповед на изпълнителния директор на Агенция „Социално Подпомагане”. Очаква се до 2018 
г. да бъдат закрити всички домове за деца, които са на територията на страната.  

С това коментарите по точка 2 се изчерпаха и се премина към режим на гласуване.  
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 напредъка по 
изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска 
област за периода 2016 - 2020 г. и актуализиран вариант на Стратегията. 
(Приложение №2, неразделна част от настоящия протокол.) 
 

Точка 3 от дневния ред – Представяне на новия Закон за предучилищното и 
училищното образование. Г-жа Росица Иванова уведоми присъстващите, че от 1 август 
2016 г. е влязъл в сила новият закон с редица промени, които касаят местната власт и 
областните администрации и предостави думата на г-н Христо Андреев, началник на 
Регионално управление на образованието (РУО) - София регион да запознае членовете 
на Областния съвет за развитие на Софийска област с приетия нов закон.  

Г-н Андреев представи закона като обърна внимание на частта, касаеща местната 
власт и областната администрация. Той подчерта, че глава трета от новия Закон за 
предучилищното и училищното образование обхваща държавните образователни стандарти 
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(ДОС), които са много важни, или с други думи казано, това е правилника за прилагането на 
този закон. ДОС са доста по-обемни от самия закон. Те са 19 на брой. Той отбеляза кои са 
видовете институции, които са част от глава четвърта на закона. Г-н Андреев обърна 
внимание на чл. 196 от закона, който гласи, че: 

„Областният управител организира разработването на областна стратегия за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на 
потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. 
Стратегията включва  и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и 
необходимите дейности в областта на подкрепата. Областният управител утвърждава 
стратегията след съгласуване с областните съвети за развитие и с регионалното 
управление на образованието.”  

Въз основа на областната стратегия се приема общинска стратегия за личностно 
развитие на децата и учениците от общинския съвет за период от две години.  

Г-жа Росица Иванова предостави думата за коментари по точка 3 от дневния ред. 

Г-н Ецо Ецов, представител на Общински съвет Мирково – Едно от нещата, които 
регламентира новия закон е повишаване на нивото и качеството на образователната услуга. 
Наред с това, законът има грижата за премахване на така наречените „мъртви души” в 
училищата и детските градини и в тази връзка г-н Ецов отправи въпрос към г-н Андреев като 
началник на РУО - София регион дали със завеждането на закона ще изчезнат така 
наречените  „мъртви души” в училищата, които до момента съществуват и се финансират от 
бюджета на държавата и ще може ли РУО - София регион да контролира и регламентира 
нещата така, че ако не изчезнат съвсем, то поне да намалеят до много малък процент 
фиктивно записаните ученици.  

Г-н Андреев сподели, че не само на база новия закон, но и още преди да влезе в сила 
закона е осъществявал контрол за предотвратяване на „мъртвите души” в българското 
образование, защото те са голям разход в образованието. Бяха извършени масови проверки 
във всички видове училища, както в Софийска област, така и в страната. Това са училища, в 
които има нередовно посещение и главно обхващат райони, в които преобладават 
етническите малцинства. Според г-н Андреев до голяма степен този проблем е изчистен и не 
е забравен. В тази връзка той уведоми, че продължават проверките по училищата за 
премахване на проблема.  

Г-жа Магдалена Иванова, кмет на община Златица постави три въпроса: 

1. за почасовите допълнителни дейности в детските градини и ангажиментите на 
учителите;  

2. за приравняването на образованието при учителите и предвижда ли се промяна 
в държавните стандарти, защото това са допълнителни средства, които някой 
трябва да отдели; 

3. РУО - София регион ще излезе ли с насоки за разработване на общински  
наредби във връзка с ДОС. 

Г-н Андреев – Всичко, което касае работата на общините и на общинските съвети за 
новите постановки, РУО веднага ги информира чрез официалния сайт и конкретно на адрес. 

Г-жа Магдалена Иванова – Има практика в средните училища да се назначават 
учители на граждански договор, запознат ли е г-н Андреев с това и правена ли е проверка в 
тази връзка? 
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Според г-н Христо Андреев става въпрос по-скоро за срочен договор, а не за 
граждански. Има сигнали от областта и винаги се проверяват. 

Г-н Владимир Георгиев, кмет на община Самоков взе думата като попита какво се 
случва с професионалните гимназии в момента и дали държавните училища ще стават 
общински, съгласно новия закон. Г-н Георгиев разясни, че съгласно стария закон, ако имаше 
искане от страна на общината, училището можеше да стане общинско. Сега какво се 
предвижда? Професионалните гимназии по земеделие станаха държавни и общински. 

Г-н Андреев поясни, че за да се трансформира училището от държавно в общинско, 
инициативата е в местната власт. Тази година бяха преобразувани една част от 
професионалните гимназии в Софийска област от държавни в общински - в Костинброд, 
Елин Пелин, Сливница и в други общини. Но за да се инициира трябва да има решение на 
общинския съвет. Г-н Андреев обясни, че има срокове за това, но може това решение да се 
вземе по всяко време на годината. 

Г-жа Росица Иванова се включи като допълни, че за да могат училищата да 
кандидатстват за европейски средства и за да бъдат бенефициенти, трябва да са общински. 

Г-н Ангел Геров, кмет на община Пирдоп – Имат ли по новия закон право  
общинските администрации да влияят върху избора на професии, по които ще се обучават 
младите хора, визирайки средногорския регион, който е промишлен район. Той даде пример, 
че в една от професионалните гимназии в района приема за тази година е митническо дело, 
бизнес администрация и други, а тежка индустрия не се предлага като направление въобще. 

Г-н Андреев  отбеляза, че точно към това е насочен новия закон – да удовлетворява 
потребностите и нуждите по региони и общини.  Не е минало обсъждане на държавен план-
прием без присъствието на кметовете на общините.  

Г-жа Мария Шентова, председател на Общински съвет Пирдоп се включи към 
дискусията като допълни, че това едва ли може да се регламентира в закона и допълни 
въпроса на г-н Геров как смята г-н Андреев, може ли да се изчисти това противоречие, което 
се получава. От една страна факт е, че местната власт би желала да влияе по отношение на 
професиите, които се изучават в професионалните гимназии. Но тъй като в голямата си част 
тези професии не са атрактивни за младите хора дори и само като наименование и те не 
желаят да ги учат и от своя страна директорите на училищата са притиснати и точно поради 
това те създават точно такива паралелки в професионалните гимназии, които да 
удовлетворят нуждите на младите хора, а не това, което бизнеса би желал да получи като 
професии в съответния регион. По този начин се получава това противоречие. 

Г-н Христо Андреев поясни, че регионът е много специфичен, има много училища, а 
учениците са малко на брой.  

Г-н Генчо Герданов, кмет на община Копривщица взе думата като сподели, че в  
гр. Копривщица има само едно средно училище „Любен Каравелов” със 75 ученика. Заради 
географското разположението на Копривщица самото училище е със защитени функции. Г-н 
Герданов отправи запитване към г-н Андреев дали същото се отнася и за детската градина, 
т.е. също да бъде със защитени функции. 

Г-н Христо Андреев разясни, че тази година се разработват критерии за определяне 
на защитени селищни детски градини. Все още не са обработени, но след като училище с 
толкова ученици е прието и отговаря на тези критерии, според г-н Андреев детската градина 
вероятно също ще бъде с такива функции. 
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С това коментарите по точка 3 от дневния ред се изчерпаха. (Приложение №3 – 
Презентация на новия Закон за предучилищното и училищното образование,  
неразделна част от настоящия протокол). 

Точка 4 от дневния ред – Представяне на доклад за изпълнението на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за Софийска 
област. Г-жа Росица Иванова сподели, че цялостния процес по реализиране на 
националната програма се координира, организира, следи се за законосъобразност и 
регулярно изпълнение от екип от Областна администрация на Софийска област. В тази 
връзка г-жа Иванова даде думата на арх. Христина Петрова – началник отдел  „Екология, 
териториално развитие и устройство на територията” в Областна администрация на 
Софийска област, да представи обобщения доклад. 

Арх. Христина Петрова запозна присъстващите на заседанието с изпълнението 
на Националната програма. С Постановление №18/02.02.2015 г. на Министерския съвет 
стартира Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с 
нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри 
условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-
високо качество на жизнената среда. 

Продължителността на програмата е в рамките на 2 години: 2015 – 2016 г. и може да 
бъде удължавана при наличен свободен финансов ресурс, като осигуреният финансов ресурс 
е 1 млрд. лева и сградите с одобрени заявления за кандидатстване получават 100% 
безвъзмездна финансова помощ.  

По Програмата са допустими всички многофамилни жилищни сгради, строени по 
индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно 
повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с 
минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Арх. Петрова сподели, че 
това са условията от началото на програмата и с напредване на програмата условията се 
променят и с Постановление №23/04.02.2016 г. на Министерския съвет са допълнени 
Методическите указания относно критериите за допустимост на сградите по програмата като 
в обхвата са допустими вече за финансиране и сгради отново строени по индустриален 
способ,  но с намален брой жилищни обекти като изискването е минимум 6 самостоятелни 
обекта с жилищно предназначение. По този начин се разширява обхвата на сградите, които 
биха могли да кандидатстват. Съобразно разполагаемия финансов ресурс се финансират 
приоритетно първо по-големите жилищни сгради. 

На територията на Софийска област, дейностите по Програмата започват с първото 
заявление за интерес и финансова помощ, подадено за блок 12-Елаците, гр. Етрополе. 
Първите строителни дейности обаче започват с блок 33 в гр. Златица и съответно това е 
първият блок в Софийска област със започнали строително-монтажни работи на 30.05.2016 г. 
Той се явява и първият на територията на Софийска област с приключили дейности по 
Програмата. 

До края на 2015 г. по Програмата кандидатстват 61 броя сгради от Софийска област, 
за които са сключени договори за целево финансиране. Сградите са предимно с конструкция 
ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство), построени в периода 1970-1995 г. 

Във връзка с изпълнението на дейностите по Програмата, за тези сгради до края на 
август 2016 г. са проведени около 50 процедури по реда на Закона за обществените поръчки. 
По Програмата в Софийска област до края на август 2016 г. са сключени 72 броя договори с 
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външни изпълнители за започване на строителните работи като стойността на сключените 
договори към момента е 14 117 892,56 лв. без ДДС. Общата прогнозна стойност на 
обществените поръчки е 42 682 646,48 лв. без ДДС. 

Към момента в Софийска област са издадени 10 разрешения за строеж и са започнали 
строително-монтажни работи за 10 сгради – 2 блока в гр. Етрополе, 2 блока в гр. Златица, 1 
блок в с. Горна Малина и 5 блока в гр. Правец. 

През 2016 г. в НПЕЕМЖС се включват още 7 общини от Софийска област - Драгоман, 
Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Челопеч, като общият им брой 
достига 18. 

Като обобщение на изложеното по-горе може да се каже, 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. 

Г-жа Росица Иванова даде думата за въпроси и коментари по точка 4 от дневния ред. 

Г-н Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина взе думата като каза, че в 
община Горна Малина има само един блок, по който са започнали строителни дейности и 
отправи запитване към арх. Петрова относно подадените документи за кандидатстване по 
Програмата за още три жилищни сгради, за които е минала проверка от страна на Областна 
администрация, но все още не са получили информация в общината.  

Арх. Петрова продължи като каза, че веднага след като мине проверката на Областна 
администрация на Софийска област се изпраща контролен лист до съответната община. 
Няма причина за задържане на документи, но ще бъде направена справка.  

Г-жа Росица Иванова допълни, че всякаква кореспонденция по Националната 
програма в Областна администрация на Софийска област се обработва приоритетно и 
възможно най-бързо, и предостави възможност за други въпроси и коментари. 

Г-жа Магдалена Иванова направи коментар по отношение на това, че община 
Златица имат същия проблем. Според нея след първия направен блок, заявленията са се 
увеличили многократно, но са получили информация от Българска банка за развитие, че  
финансовият ресурс е на изчертаване.  Г-жа Магдалена Иванова зададе въпрос от името на 
гражданите на община Златица дали се предвижда за следващата година съфинансиране от 
страна на живущите в блоковете. 

Областният управител на Софийска област отговори на отправения въпрос, че към 
момента няма такава информация и вероятно това са само слухове.  

Арх. Петрова се включи като поясни, че всички изменения по методическите 
указания се изпращат до всички общини за сведение. 

Г-жа Росица Иванова обясни, че е възможно живущите да са искали допълнителни 
услуги, които не се поемат по Програмата и някои от строителните фирми изпълнители да са 
коментирали допълнително съфинансиране от страна на живущите. Всичко по националната 
програма и дейностите, които обхваща, се поема от Българска банка за развитие. Но 
Областна администрация на Софийска област не е оторизирана да дава отговор от 
компетенциите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.   
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След изнесения доклад от арх. Петрова и проведените дискусии г-жа Иванова 
предложи да се пристъпи към взимане на решение. С 34 гласа „ЗА”, 0  гласа „ПРОТИВ” и 0 
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Областният съвет за развитие на Софийска област взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №2  
Областният съвет за развитие на Софийска област приема доклад за изпълнението на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
за Софийска област. 
(Приложение №4 – Доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради за Софийска област, неразделна част 
от настоящия протокол.) 

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

наблюдение изпълнението на общинските планове за развитие за периода  
2014-2020 г. Областният управител на Софийска област даде думата на г-жа Мая Велкова-
Нелчинова – началник отдел „Регионално развитие и европейски проекти” в Областна 
администрация на Софийска област, която запозна членовете на Областния съвет за развитие 
на Софийска област с основните моменти в доклада. 

Стратегиите и плановете, както и документите, свързани с действията на съответните 
органи по тяхното изработване, одобряване, приемане, изпълнение, наблюдение и оценка, са 
официална обществена информация. Органите, извършващи действия в рамките на 
предоставените им със ЗРР и ППЗРР компетенции, са длъжни да информират своевременно 
и по подходящ начин обществеността за характера и същността на тези действия, за 
необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците от тях, както и 
за постигнатите резултати. 

 Г-жа Нелчинова представи доклада като към момента на докладване, в Областна 
администрация на Софийска област са представени 14 броя Годишни доклади по 
изпълнението на Общинския план за развитие за 2015 г., от общо 22  общини в Софийска 
област. Освен изпратеното писмо, в края на м. юли 2016 г. е извършено повторно напомняне 
по телефон от служители в отдел РРЕП при Областна администрация на Софийска област на 
общините, които не са изпратилите Годишните планове. 

До момента на подготовка на доклада не са представени Годишни доклади за 
наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие за 2015 г. от 8 общини. 4 от 
тях са помолили за удължаване на срока, тъй като докладите са в процес на изготвяне, а 
останалите 4 общини предстои Годишният доклад да бъде одобрен на заседание на 
Общински съвет. 

 На всички получени Годишни доклади е извършен преглед за спазване на 
нормативните изисквания за форма и съдържание, анализирани и синтезирани са ключовите 
моменти и са изведени данните от прегледа за годишното изпълнение за 2015 г. Документите 
са организирани в отделно досие и се съхраняват в Областна администрация на Софийска 
област по установения надлежен ред, като резултатите от тях ще бъдат използвани при 
изготвяне на Междинната оценка на Областна стратегия за развитие на Софийска област за 
периода 2014-2020 г., т.е. след края на 2017 година.  
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 Независимо от установените срокове в закона, е налице неизпълнение на 
задълженията по наблюдение на общинските планове за развитие. За целта е необходимо 
разработване и утвърждаване на единни процедури за набиране на информация, наблюдение 
и отчитане на изпълнението на Общинските планове за развитие. На общинско ниво 
ситуацията варира по общини в зависимост от размера и конкретната структура на всяка 
администрация, но общата тенденция е да са предвидени ресурси за изготвяне на проекти, 
докато изпълнението, наблюдението и оценката на ОПР остават до известна степен 
подценени.  

По точка 5 не бяха направени коментари и се премина към режим на гласуване. С 32 
гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Областният съвет за развитие 
на Софийска област взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №3  
Областният съвет за развитие на Софийска област приема доклад за наблюдение 
изпълнението на общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г. за 2015 г. 
(Приложение №5 - Доклад за наблюдение изпълнението на общинските планове за 
развитие за периода 2014-2020 г. за 2015 г., неразделна част от настоящия протокол.) 

 
Заседанието продължи като се премина към точка 6 от дневния ред - 

Актуализиране на състава на Постоянно действащата комисия по заетост към Областния 
съвет за развитие на Софийска област и на Правилника за неговата дейност. 

На проведеното на 22 декември 2015 г. заседание на Областния съвет за развитие на 
Софийска област е утвърден състав на Постоянно действащата комисия по заетост към 
Областния съвет за развитие на Софийска област и издадена заповед на Областния 
управител на Софийска област с №OA-114/26.04.2016 г., както следва:  

Председател: Росица Иванова – Областен управител на Софийска област;  
Заместник-председател: Емил Атанасов – Заместник областен управител 
на Софийска област; 
Секретар: Мирослава Рудолф – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – 
София  
Членове:  
1. Андрей Иванов – Кмет на община Драгоман;  
2. Румен Гунински – Кмет на община Правец;  
3. Калоян Илиев – Кмет на община Ихтиман;  
4. Ангел Жиланов – Кмет на община Горна Малина;  
5. Николай Плещов – Председател на ОбС Елин Пелин;  
6. Николай Николов – Председател на ОбС Челопеч;  
7. Владимир Атанасов – Директор на Дирекция „Бюро по труда”-Ботевград;  
8. Светлана Колева – Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Ихтиман;  
9. Венета Галева – Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Самоков;  
10. Александър Гарибов – Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Своге;  
11. Жана Кръстанова – Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Сливница;  
12. Мария Шентова – Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Пирдоп;  
13. Любомир Владимиров – Директор на „Инспекция по труда” – Соф. обл.  
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14. Елена Андонова – Директор на РДСП – София област;  
15. Христо Андреев – Началник на РУО - София регион; 
16. Мая Велкова-Нелчинова – Областна администрация на Софийска област; 
17. Илиана Христова – Областна администрация на Софийска област 
18. Представител на БТПП; 
19. Представител на КНСБ; 
20. Представител на Конфедерация на труда „Подкрепа”; 
21. Представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България; 
22. Представител на Българска стопанска камара; 
23. Инж. Добрин Христов – Директор на ПГТМ „Христо Ботев“ Ботевград;  
24. Лидия Рашкова – Бизнес-инкубатор „Вагдим“ ООД–гр. Ботевград; 
25. Стоян Янев – ЦПО „Свети Равноапостоли Константин и Елена“ –  
Горна Малина  
26. Ана Добрева – Център за информиране и професионално ориентиране  
„ДЕМО 2“ към Сдружение „Дружество за заетост на безработни лица“ –  
„ДЕМО“ 
27. Райна Иванова – ЦПО „Стелит“ към Сдружение с нестопанска цел „Стелит“ – гр. 
Костинброд. 

Във връзка с прекратяване на правомощията на г-н Емил Атанасов – заместник 
областен управител, както и промяна при други членове се налага актуализиране на състава 
на Комисията. В тази връзка г-жа Иванова даде думата за предложения на членовете на 
Областния съвет за развитие на Софийска област за актуализиране на състава на Комисията. 

Г-жа Росица Иванова предложи да отпадне заместник-председателя, както и т. 17 - 
Илиана Христова, поради прекратени служебни правоотношения с Областна администрация 
на Софийска област. На мястото на Мирослава Рудолф, която е секретар на комисията да 
бъде Полина Маринова, която е новоназначеният директор на дирекция „Регионална служба 
по заетост” - София. 

Други предложения по точка 6 от дневния ред не бяха направени. 

По същата точка от дневния ред - Актуализиране на Правилника за дейността на 
Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Софийска област е 
изпратен актуализиран правилник на Комисията до всички членове на Областния съвет за 
развитие на Софийска област. Съгласно чл. 66, ал.2 от ППЗРР правилата, с които се 
определят организацията и дейността на постоянните и временните комисии, се изготвят от 
областните администрации.  

Правилникът е приет на 18 март 2010 г. на заседание на Областния съвет за развитие 
на Софийска област и актуализирането се налага във връзка с промените в Закона за 
насърчаване на заетостта от 2016 г. 

Измененията касаят чл. 3, който е допълнен с ведомства, които липсват в правилника 
до момента. В Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област 
се включват представители на: 

− Министерствата и други държавни институции; 
− 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. 
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В Чл. 5 изменението е следното: 

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Софийска област: 

− 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; 

Г-жа Иванова поясни, че чл. 6 става чл. 9 – Изменен и допълнен.  
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. 

Друго изменение, което касае правилника е в чл. 14, който става член 15 – Изменен и 
допълнен както следва: 

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. 15 става член 16 – Изменен и допълнен 

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.  

Съгл. чл. 67, т. 5 от ППЗРР, Областния съвет за развитие одобрява правилата за 
организацията и дейността на постоянните или временните комисии към областния съвет за 
развитие по предложение на областния управител.   

Г-жа Иванова даде думата за коментари, въпроси и предложния. Не бяха направени 
коментари и се премина към гласуване на актуализирания правилник за дейността на 
Постоянно действащата комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска 
област, както и актуализиран състав на Комисията.  

С 32 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Областният съвет 
за развитие на Софийска област взе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ №4  
Областният съвет за развитие на Софийска област приема актуализиран Правилник за 
дейността на Постоянно действащата комисия по заетост към Областния съвет за 
развитие на Софийска област  
(Приложение №6 – Актуализиран правилник на Комисията, неразделна част от 
настоящия протокол.) 
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РЕШЕНИЕ №5  
Областният съвет за развитие на Софийска област определя състав на Постоянно 
действащата комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област  
(Приложение №7 – Актуализиран състав на Комисията, неразделна част от 
настоящия протокол.) 

 
Точка 7 от дневния ред – Други. По точка 7 не бяха направени предложения. 

Г-жа Росица Иванова изрази благодарност към ръководството на община 
Копривщица за организацията по провеждане  на първото изнесено заседание на Областния 
съвет за развитие на Софийска област във възрожденското градче и изрази своята надежда 
това да стане традиция и да се случва в други общини на територията на Софийска област.  

С това дневният ред беше изчерпан и г-жа Росица Иванова закри заседанието на 
Областния съвет за развитие на Софийска област. 

 

 

 

 

 

РОСИЦА ИВАНОВА     (П) 

Областен управител 
на Софийска област  
 
Председател на Областния съвет за развитие 
на Софийска област 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготвил протокола:  

Женя Иванова,                (П) 

младши  експерт, отдел РРЕП, ОА на СО 


