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ПРОТОКОЛ 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

22 декември 2015 г. (вторник), 11.00 часа, гр. София, Областна администрация на Софийска 

област, бул. „Витоша” № 6, Заседателна зала, 5-ти етаж 

 

 

Днес, 22 декември 2015 г., от 11.00 часа, в заседателната зала на Областна 

администрация на Софийска област, в гр. София, бул. „Витоша” № 6, се проведе 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.   

По покана на Председателя на Областния съвет за развитие присъстват г-жа Елена 

Андонова, директор на Регионална дирекция “Социално подпомагане” – София, г-жа Мила 

Пашова, Областен координатор по проект „Развитие на системата за планиране и 

предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ и г-жа Теодора Вълкова, секретар 

на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, тъй като съгласно ППЗРР на 

заседанията могат да присъстват и да участват в обсъжданията с право на съвещателен глас 

представители на министерства и други ведомства и на териториалните им структури, на 

Регионалния съвет за развитие, на други областни съвети за развитие от ниво 2, както и на 

физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на 

областта отбеляза г-жа Иванова. (Приложение № 1 – Присъствен списък).  

Г-жа Иванова предложи заседанието да пристъпи към одобряване на предварително 

изготвения  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Представяне на новите членове на Областния съвет за развитие на Софийска 

област.  

2. Представяне, обсъждане и приемане на Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в Софийска област за периода 2016 - 2020 г. 
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Докладва: г-жа Мила Пашова, Областен координатор по проект „Развитие на 

системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално 

равнище“.  

2.1. Представяне и утвърждаване на актуализирания състав на Звеното за 

мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 

в Софийска област за периода 2016 - 2020 г. 

3. Актуализиране на представителите на Областния съвет за развитие на 

Софийска област в Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. 

4. Актуализиране на състава на Постоянно действащата комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие на Софийска област. 

5. Актуализиране на Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 

2020 г. 

6. Други. 

Дневният ред беше приет с 38 гласа „За“, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” от 

членовете на Областния съвет за развитие,.  

По първа точка от дневния ред - Представяне на новите членове на Областния 

съвет за развитие на Софийска област, г-жа Иванова представи състава, тъй като след 

проведените  избори за местна власт на 25.10.2015 г. и на 01.11.2015 г. са настъпили промени 

в състава му. (Приложение № 2 е Списък с членовете на Областния съвет за развитие, 

неразделна част от настоящия протокол) 

По втора точка от дневния ред - Представяне, обсъждане и приемане на Областна 

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

Съгласно Чл. 19. ал. 1 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36а, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), Областният управител организира 

разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво въз основа 

на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта 

и съгласно чл. 36а, ал. 5 от ППЗСП, Областният управител утвърждава стратегията  след 

съгласуване с областния съвет за развитие и с регионалната дирекция за социално 

подпомагане. В тази връзка г-жа Иванова даде думата на г-жа Мила Пашова - Областен 

координатор по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални 

услуги на регионално равнище“, да направи кратко представяне на разработената стратегия. 

Г-жа Пашова представи подробно изготвената от екип, назначен със Заповед № ОА-

430/06.11.2015 г. на Областния управител на Софийска област, Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги в Софийска област (2016-2020). След като забележки и 

коментари не бяха направени членовете на Областния съвет за развитие пристъпиха към 

гласуване.  

На основание чл. 36а, ал. 5 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане с 38 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, Областният 

съвет за развитие на Софийска област, взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 1  

Приема Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област, 2016 

- 2020 г. 
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По точка 2.1 от дневния ред - Представяне и утвърждаване на актуализирания 

състав на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в Софийска област за периода 2016 - 2020 г. (Приложение № 3 – 

Заповед № ОА-469/08.12.2015 г.) 

По точка трета от дневния ред - Актуализиране на представителите на Областния 

съвет за развитие на Софийска област в Регионалния съвет за развитие на Югозападен 

район, г-жа Иванова припомни, че съгласно чл. 18, ал. 5 от Закона за Регионалното развитие, 

броят на представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определя, както 

следва т.2. за областите с население от 200 001 до 300 000 души (което се отнася за Софийска 

област) трима представители, а съгласно ал. 6 от същия член представителите на общините в 

регионалния съвет за развитие се определят от представителите на общините, членове на 

съответния областен съвет за развитие. На последното заседание на Областния съвет за 

развитие на Софийска област, проведено на 14.05.2015 г. е взето решение представители в 

Регионалния съвет за развитие на Югозападен район да бъдат кметовете на общините 

Костинброд, Сливница и Божурище. Във връзка с проведените местни избори, г-жа Иванова 

направи предложение Областния съвет за развитие да актуализира представителите на 

Софийска област в Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. Бяха направени 

следните предложения:  

1. Г-н Румен Гунински – кмет на община Правец;  

2. Г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман;  

3. Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд;  

4. Г-н Васко Стоилков – кмет на община Сливница.  

Г-жа Иванова предложи процедура по гласуване във връзка с направените предложения:  

1. За г-н Румен Гунински – кмет на община Правец – 19 гласа „за”, 8 „против”, 11 

гласа „въздържал се”;  

2. За г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман – 26 гласа „за”, 1 глас „против”, 

11 гласа „въздържал се”;  

3. За г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд – 27 гласа „за”, 5 гласа 

„против”, 6 гласа „въздържал се”;  

4. За г-н Васко Стоилков – кмет на община Сливница – 22 гласа „за”, 10 „против”, 6 

„въздържал се”.  

На основание чл. 18, ал. 5 и 6 от ЗРР след проведеното гласуване Областният съвет за 

развитие на Софийска област взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 2 

Избира за представители на Областния съвет за развитие на Софийска област в 

Регионалния съвет за развитие на Югозападен район следните членове: 

1. Г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман; 

2. Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд; 

3. Г-н Васко Стоилков – кмет на община Сливница. 

 

По точка четвърта от дневния ред - Актуализиране на състава на Постоянно 

действащата комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област. 
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Отново на последното заседание на Областния съвет за развитие на Софийска област, е 

утвърден следния състав на Постоянно действащата комисия по заетост към Областния съвет 

за развитие на Софийска област, както следва:  

Председател: Росица Иванова – Областен управител на Софийска област;  

Заместник-председател: Емил Атанасов – Заместник областен управител;  

Секретар: Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – София  

Членове:  

1. Кмет на община Драгоман;  

2. Кмет на община Правец;  

3. Кмет на община Ихтиман;  

4. Кмет на община Горна Малина;  

5. Председател на ОбС Елин Пелин;  

6. Председател на ОбС Челопеч;  

7. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Ботевград;  

8. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман;  

9. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Самоков;  

10. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Своге;  

11. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Сливница;  

12. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Пирдоп;  

13. Директор на Областна дирекция „Инспекция по труда”; 

14. Представител на Българска стопанска камара; 

15. Представител на Българска търговско-промишлена палата;  

16. Представител на КНСБ;  

17. Представител на Конфедерация на труда „Подкрепа”;  

18. Представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България.  

Г-жа Иванова даде думата за предложения на членовете на Областния съвет за 

развитие. Беше направено предложение от Областния управител към Постоянно действащата 

комисия по заетост към Областния съвет за развитие да бъде включен нов член, а именно г-н 

Христо Андреев – началник на Регионален инспекторат по образованието – София регион, 

поради факта, че всяка година комисията обсъжда и съгласува по предложение на Началника 

на РИО - София регион държавния план-прием за средните учебни заведения на територията 

на областта. Други предложения по т. 4 от дневния ред не бяха направени. 

След направеното предложение с 38 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал 

се”, Областният съвет за развитие на Софийска област взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 3 

Утвърждава състава на Постоянно действащата комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие на Софийска област: 

Председател: Росица Иванова – Областен управител на Софийска област;  

Заместник-председател: Емил Атанасов – Заместник областен управител;  

Секретар: Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – София  

Членове:  

1. Кмет на община Драгоман;  

2. Кмет на община Правец;  

3. Кмет на община Ихтиман;  
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4. Кмет на община Горна Малина;  

5. Председател на ОбС Елин Пелин;  

6. Председател на ОбС Челопеч;  

7. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Ботевград;  

8. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман;  

9. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Самоков;  

10. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Своге;  

11. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Сливница;  

12. Директор на Дирекция „Бюро по труда” Пирдоп;  

13. Директор на Областна дирекция „Инспекция по труда”; 

14. Представител на Българска стопанска камара; 

15. Представител на Българска търговско-промишлена палата;  

16. Представител на КНСБ;  

17. Представител на Конфедерация на труда „Подкрепа”;  

18. Представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България;  

19. Началник на РИО – София регион.  

По точка пета от дневния ред - Актуализиране на Областна стратегия за развитие 

на Софийска област 2014 – 2020 г. Г-жа Иванова поясни на членовете на Областния съвет 

за развитие, че в Областна администрация на Софийска област са получени две мотивирани 

писмени предложения. Първото е заявление с вх. рег. № 08.37-40/13.05.2015 г. от кмета на 

община Самоков и от кмета на община Сапарева баня относно хармонизация на 

стратегически документи и приоритети в сферата на туризма. В заявлението се посочва, че в 

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България, хоризонт 2030, във 

възможностите за развитие на зимен/ски туризъм е посочено изграждането на курорт 

„Дестинация Рила”, за който е заявено инвестиционно намерение пред община Самоков, 

община Сапарева баня и Българска агенция по инвестиции. Проектът е включен в 

общинските планове за развитие на двете общини за периода 2014-2020 г., както и в 

Програмата за развитие на туризма в община Сапарева баня 2014-2020 г. В тази връзка 

кметовете на общините Самоков и Сапарева баня изразяват молба проектът да се отрази и в 

областните стратегии за развитие на Софийска област и област Кюстендил, за да има 

последователност в политиките за развитие на туризма на всички нива на държавната 

администрация и местната власт. В допълнение на заявлението и в същата връзка на 

27.05.2015 г. в Областна администрация на Софийска област е получено писмо от 

Министерство на туризма, в което се посочва, че за развитието на устойчив туризъм е 

необходимо да бъде изградена последователност, както в поставянето на цели и приоритети 

в различните стратегически документи, така и в тяхното изпълнение. В писмото се дават 

указания за предприемане на необходимите действия от страна на Софийска област и област 

Кюстендил. След тези пояснения, Областният управител даде думата на г-н Владимир 

Георгиев – кмет на община Самоков.  

Г-н Георгиев представи пред останалите членове на Областния съвет за развитие идеята за 

изграждането на изцяло нов тип целогодишен курорт „Дестинация Рила”, която е стартирала 

още преди три години съвместно с френската Търговско-промишлена палата. Изграждането 

на курорта ще бъде на границата между двете области – Софийска и Кюстендилска и ще 

включва голям брой атракциони, подходящи както за зимни, така и за летни спортове. Водещ 

партньор в изграждането му ще бъде френската Търговско-промишлена палата. След 

изграждането на курорта според г-н Георгиев ще бъдат открити 8000 работни места и чрез 

него на туристите ще бъдат показани богатствата и красотата на България. 
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В тази връзка г-жа Иванова поясни, че на последното заседание на Регионалния съвет за 

развитие на Югозападния район, проведено от 2 до 4 декември тази година са приети 2 

декларации: Декларация в подкрепа на инициативата на Агенция за регионално развитие на 

Рила за създаване на Геопарк на територията на Рила, и Декларация в подкрепа на 

възможностите за социално-икономически напредък на рилските общини и региона на Рила 

в актуализиран план за управление на национален парк „Рила 2015 – 2024 г.“. След 

представеното предложение от г-н Георгиев, други изказвания не постъпиха и г-жа Иванова 

предложи да се пристъпи към гласуване.  

По точка 5 от дневния ред с 38 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 0 гласа „Въздържал се”, 

Областният съвет за развитие на Софийска област взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 4 

Областния съвет за развитие на Софийска област изразява принципна подкрепа за 

изграждането на курорт „Дестинация Рила”, за който е заявено инвестиционно 

намерение пред община Самоков, община Сапарева баня и Българска агенция по 

инвестиции и отговаря на специфична цел 3 „Развитие на туризма“, приоритет 2 

„Развитие на приоритетни сектори“, Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие“ от 

Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г., и ще допринесе за 

нейното постигане. 

 

Г-жа Иванова продължи заседанието по дневния ред с постъпилото второ мотивирано 

предложение - заявление с вх. № 08.51-31/11.12.2015 г. от община Долна баня, която 

предлага да се преустанови съществуването на обект „Голф клуб Ибър” като обект с 

регионално значение, обявен за такъв с решение от 25.10.2013 г. на Областния съвет за 

развитие на Софийска област, и отпадане на статута му, предвид актуалното състояние на 

обекта. В отговор на постъпило заявление от кмета на община Долна баня,  след анализиране 

на фактите, свързани с обект „Голф клуб Ибър”, които са известни към настоящия момент,  

г-жа Иванова посочи изразено писмено становище от арх. Христина Петрова, началник отдел 

ЕТРУТ и инж. Радиана Симеонова-Йонова, старши експерт в същия отдел в Областната 

администрация, подкрепящо предложението на община Долна баня и след извършен преглед 

на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020 г., в който се установи, 

че такъв обект не фигурира и не е отразен никъде в стратегическия документ.  

Г-н Явор Саздов, представител на община Долна баня обясни на Областния съвет, че в 

момента на приемането му, обектът не е отговарял на законовите изисквания на обект с 

регионално значение. В изминалите 2 години той не е постигнал своите цели. Обектът е 

загубил издаденият сертификат Клас А от Българска агенция за инвестиции и не може да 

допринесе за развитието на региона. Не фигурира нито в Областната стратегия за развитие, 

нито в Регионалния план за развитие на Югозападния район, нито в Общинския план за 

развитие на Долна баня. Много важен е фактът, че много работни места са били закрити, а 

самото юридическо лице понастоящем е в производство по несъстоятелност пред Софийски 

градски съд. Не са изпълнени и инвестиционните намерения. Проектът е компрометиран и 

носи неблагоприятни последици, както за региона, така и за България в международно 

значение.  

В заключение г-н Саздов предложи членовете на Областния съвет за развитие да отменят 

решението си от 25.10.2013 г., защото проектът не може да допринесе на развитието на 
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региона, инвестиционните намерения по този проект не са изпълнени и много работни места 

са били закрити.   

Г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман  сподели пред присъстващите, че си спомня 

много добре времето, когато е обсъждан въпроса за „Голф клуб Ибър“ и тогава членовете на 

ОСР са получили уверение от инвеститора, че реализирането на проекта ще осигури 

инвестиции за региона и ще бъдат създадени работни места. В горепосоченото становище, 

особено видно в т. 12 става много ясно, че този проект не гарантира нито приходи, нито 

разкриване на нови работни места. 

Г-жа Диана Найденова – представител на КНСБ в Областния съвет за развитие отбеляза, че 

още през 2013 г. преобладаващата част от членовете на съвета са били против този проект, 

защото ясно се виждали лобистки интереси. Жалкото според нея е, че с едно такова решение 

се нарушава равновесието в региона. 

Г-н Румен Гунински – кмет на община Правец, попита дали са поканени представители от 

„Голф клуб Ибър“. 

Г-жа Иванова отговори, че представители на инвеститора не са поканени, тъй като 

дружеството е в производство по несъстоятелност. 

Г-н Пенчо Геров – кмет на община Чавдар, зададе въпрос относно мнението на община 

Костенец. 

Г-жа Иванова, поясни, че кметът на Костенец не присъства.  

Упълномощеният представител от общината заяви, че не е запознат с въпросния проект. 

Г-жа Иванова обясни също така, че са проведени две срещи с представители на 

собствениците на имоти и на тях им е било обяснено, че претенциите им за изграждане на 

инфраструктурата на обекта трябва да бъдат насочени към инвеститора. 

В дискусията се включи и главният архитект на община Долна баня, според който този обект 

няма никакъв план за какъвто и да е комплексен обект и по негово мнение, взетото решение 

от 2013 г. е незаконосъобразно. 

След проведените дискусии г-жа Иванова предложи да се пристъпи към взимане на решение. 

Членовете на Областния съвет за развитие с 25 гласа „за”, 1 глас „против” и 9 гласа 

„въздържал се”, Областният съвет за развитие на Софийска област взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 5 

Областен съвет за развитие на Софийска област отменя свое Решение от 25.10.2013 

г., а именно „Обявява обект „Голф клуб Ибър“, с териториален обхват, включващ 

поземлени имоти на територията на община Долна баня и община Костенец за 

обект с регионално значение“. 

 

По шеста точка от дневния ред – Други г-жа Иванова представи информация за 

обсъдените на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район въпроси: 

1. Представяне и обсъждане на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на 

развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, 

планинските и полупланинските слаборазвити райони; 

2. Решение за мотивирано съдействие относно рехабилитация на път III – 801 

Панагюрище – Белица – Вакарел – София, на територията на Южен централен и 
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Югозападен район, който да бъде предвидена за финансиране като приоритетен 

проект в годишната програма на АПИ за 2016 г.; 

3. Решения на Регионалният съвет за развитие на Югозападен район, с които се настоява 

да се включат в годишната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2016 г. 

рехабилитацията на следните пътни участъци на територията на Софийска област: 

 рехабилитация на участъка от път II-81-околовръстен път на София-

Костинброд-Петрохан; 

 рехабилитация на участъка от път II-82-Костенец-Долна баня-Боровец-

Самоков-околовръстен път на София; 

 рехабилитация на участъка от път I-1-Ботевград-Елешница; 

 рехабилитация на участъка от път I-8-Нови хан-Ихтиман; 

 рехабилитация на участъка от път II-62-Дупница-Самоков 

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 и  

Председател на Областния  

съвет за развитие на Софийска област  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


