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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

28 ноември 2019 г. (четвъртък), 13:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

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

 

 

Днес, 28
-ми

 ноември 2019 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 Николай Николов, За Областен управител на Софийска 

област, съгласно Заповед №ОА-341/22.11.2019 г. 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 Николов 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 Правилника за 

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

 Областен управител; 

 Кметовете на 22
-те

 общини от Софийска област; 

 По един представител на Общинския съвет на всяка от 22
-те

 общини от областта; 

 Делегирани представители на областните структури на представителните 

организации на работодателите и на работниците и служителите на национално 

равнище. 

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

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

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

социалните услуги и социалното подпомагане“ – Агенция за социално подпомагане 

(Приложение №1 – Присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол.) 
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За днешното заседание е изпратена покана с изх. №08-00-39/12.11.2019 г. за свикване на 

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

1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред.  

2. Представяне на Аналитичен доклад за изпълнението на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в Софийска област 2016–2019 г. Обсъждане и 

приемане на доклада от Областния съвет за развитие на Софийска област. 

3. Представяне на информация за годишните доклади за наблюдение изпълнението 

на общинските планове за развитие 2014-2020 г. за 2018 г. на общините от 

Софийска област 

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

Областния съвет за развитие на Софийска област. 

5. Определяне на представители на общините, които да бъдат включени в състава на 

Регионалния съвет за развитие на Югозападен район 

6. Други. 

Материалите по точките от предварителния дневен ред са изпратени по електронна 

поща. 

Заместник областният управител на Софийска област предложи на членовете на 

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

предложения дневен ред. Дневният ред беше приет с пълно мнозинство от членовете на 

Областния съвет за развитие на Софийска област.  

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

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016–2019 г. 

Обсъждане и приемане на доклада от Областния съвет за развитие на Софийска област. 

Г-н Николай Николов даде думата на г-жа Мила Пашова, Областен координатор по 

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

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

Г-жа Мила Пашова представи накратко Аналитичния доклад за изпълнението на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016–2019 г., който 

е разработен от основния екип на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на 

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

Настоящият аналитичен доклад обхваща периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г. В него 

е включена информация за резултатите от реализирани хоризонтални мерки за социално 

включване на рисковите групи от населението и е направен сравнителен анализ на мрежата от 

социални и интегрираните услуги в Софийска област към 31.12.2018 г. спрямо 31.12.2015 г., 

отчитайки националните приоритети и специфичните особености на рисковите групи в 

региона. Направени са изводи и заключения за необходимостта от актуализация на 

Стратегията, съобразно промените в законодателството касаещи социалната политика – ЗХУ, 

ЗЛП, ЗСУ. 

Г-жа Пашова посочи, че към 31.12.2015 г. преди стартиране на Областната стратегия 

2016 – 2020 г. в Софийска област се предоставят 36 социални услуги, а към настоящия момент 

на територията на Софийска област действат общо 72 бр. социални услуги. 

Към отчетния период планувани, но не разкрити са услуги в общността – 5 бр. и 

резидентни услуги – 4 бр.  
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Тя поясни, че причините за този дефицит са комплексни и сходни във всички общини – 

от една страна липса на свободни общински терени, подходящ сграден фонд и ограничено 

финансиране за разкриване на нови услуги, както за строително - ремонтни дейности, така и за 

предоставяне на дейностите в услугите, от друга страна, ограничен или никакъв брой на 

специалисти, които да работят в съответните услуги. Друга причина е и промяната в нуждите и 

потребностите на целевите групи. 

Предвидените за разкриване услуги до края на 2020 г. са: 

 Услуги в общността: ЦОП – 2 бр.; ДЦДМУ – 2 бр.; Комплекс за социални услуги 

/ЦНСТ и ЦСРИ/ за деца с онкохематологични заболявания; ЦСРИ – 3 бр.; Звено „Майка и 

бебе”; Център за подкрепяща грижа за деца с увреждания; ДЦПЛУ – 3 бр.; Кабинети по 

семейно планиране и Консултативни кабинети. 

 Резидентни услуги: ЦНСТ за деца от 0/3 г. - 1 бр. и от 3/7 г. – 1 бр.;  ЦНСТДБУ – 1 

бр.; НЖМ – 1 бр.; ЦНСТПЛУИ  - 1 бр.; ЦНСТПЛФУ -  1 бр.; ЦНСТПЛД  - 1 бр.; ЦНСТСХ  - 2 

бр.; ЦВН  - 3 бр.; Социално-учебно професионален център /СУПЦ/. 

 Изводът, който може да се направи е, че общините са основните доставчици на услуги.  

Г-жа Пашова посочи, че като сградено фонд, общините са предоставили подходящи 

места за разкриване на услугите, които са добре оборудвани и обзаведени. В тях работят 

отлични специалисти, но е налице липса на психолози и педагози. 

Тя запозна присъстващите на заседанието с някои от основните промени в Закона за 

социалните услуги, който ще влезне в сила от 2020 г. 

В новия закон се предвижда разкриване на социални услуги на областен и общински 

принцип и много малко услуги ще бъдат национални. Това означава, че лицата от Софийска 

област много трудно ще бъдат настанявани извън областта. 

 Г-жа Мила Пашова насочи вниманието на представителите на общините към разкриване 

на услуги в Софийска област и търсене на възможности за сближаване с неправителствения 

сектор. 

 Съгласно новите изисквания на закона ще трябва да бъде изготвена карта на социалните 

услуги за страната. Ще бъде въведена и интегрирана информационна система на всички 

социални услуги, която ще бъде свързана с доставчиците на услуги. По този начин ще може в 

реално време да се дава информация в Агенцията за социално подпомагане (капацитет, 

потребители в момента на дадената услуга и др.) 

 Предстои разкриване на Агенция за контрол на качеството и мониторинг на социалните 

услуги. Тя ще бъде изпълнителна агенция към Министерство на труда и социалната политика и 

ще има ролята на инспекторат на социалните услуги. 

 Г-жа Диана Найденова, представител на Конфедерация на независимите синдикати в 

България взе думата като каза, че е гласувана новата схема „работа“, чиято основна цел е 

подпомагане на съществуващите социални услуги с финансиране на работни места за 

подобряване на услугите за период от 12 месеца. 

 Тя сподели, че от представения аналитичен доклад се вижда, че има голям брой 

разкрити центрове за социални услуги и попита дали се прави финансов разчет и каква е цената 

на един обслужван потребител. Според нея, цената е по-висока в сравнение с получената от 

потребителя услуга. 

Представителят на КНСБ сподели, че е против центровете за подпомагане на деца на 

улицата, особено в малки населени места. 
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Г-н Трайко Младенов, кмет на община Костинброд взе думата като сподели, че на 

територията на община Костинброд има подобен център за подпомагане на деца на улицата, 

който е изключително ефективен. От този център излизат изключително качествени деца.  

Г-н Младенов отправи покана към г-жа Найденова да посети центъра в Консинброд, за да се 

убеди, че подобни центрове са полезни. По отношение на цената на социалните услуги, той 

изрази мнение, че наетият персонал в услугите е ниско възнаграден и са необходими още 

служители. 

Г-жа Адриана Сълева, областен координатор по проект „Повишаване на капацитета на 

служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, 

Агенция за социално подпомагане подкрепи изказването на кмета на община Костинброд. Тя 

поясни, че съществува наредба за критериите и стандартите за социалните услуги, в която е 

посочено за всяка една услуга какъв е капацитета, какъв персонал да бъде назначен и какъв е 

определеният стандарт за издръжка. 

Други коментари по точка 2 не бяха направени и се премина към режим на гласуване. 

Единодушно, с изключение на един въздържал се, Областният съвет за развитие на Софийска 

област взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №1 

Областният съвет за развитие на Софийска област приема Аналитичен доклад за 

изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска 

област 2016–2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ №2 

Областният съвет за развитие на Софийска област приема актуализиран вариант на 

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

 

Точка 3 от дневния ред – Представяне на информация за годишните доклади за 

наблюдение изпълнението на общинските планове за развитие 2014-2020 г. за 2018 г. на 

общините от Софийска област. 

Г-н Николай Николов даде думата на г-н Калин Василев – главен експерт в отдел 

„Регионално развитие и устройство на територията” в Областна администрация на Софийска 

област, който запозна членовете на Областния съвет за развитие на Софийска област с 

основните моменти в доклада. 

 Г-н Калин Василев представи доклада като към момента на докладване, в Областна 

администрация на Софийска област са представени 19 броя Годишни доклади по изпълнението 

на Общинския план за развитие за 2018 г., от общо 22  общини в Софийска област.  

 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 основните данни от прегледа за годишното изпълнение за 2018 г.  Документите са 

организирани в отделно досие и се съхраняват в Областна администрация на Софийска област 

по установения надлежен ред, както и във внедрената електронната система за 

документооборот в ОАСО. 
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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 2018 

година са реализирани, а някои от тях са в процес на реализация. 

През 2018 г. се отчита тенденция към финализиране на започнатите проекти 

изпълнявани по различните оперативни програми. 

На база на получените доклади, г-н Калин Василев 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 2018 година се прилагат и 

изпълняват. 

По точка 3 не бяха направени коментари и се премина към режим на гласуване. С пълно 

мнозинство, 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 2018 г. 

 

Точка 4 от дневния ред – Актуализиране на състава на Постоянно действащата 

комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област 

Заместник областният управител на Софийска област поясни, че със заповед  

№OA-27/05.02.2018 г. на Областния управител на Софийска област е определен състав на 

Постоянно действащата комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска 

област.  

Във връзка с настъпили промени в поименния състав и вследствие на новоизбраните 

кметове и общински съвети след проведените местни избори на 27 октомври 2019 г. се налага 

актуализиране на състава на комисията.  

До момента в състава на комисията са включени кметовете на общините Драгоман, 

Правец, Ихтиман и Горна Малина и председателите на общинските съвети в Елин Пелин и 

Челопеч. 

Г-н Николай Николов даде думата за предложения и коментари. Представителите на 

общините в Софийска област предложиха в състава на комисията да останат представителите 

на същите общини, които и до момента са били включени в състава на комисията. 

Премина се към режим на гласуване. С пълно мнозинство, Областният съвет за развитие 

на Софийска област взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №4 

Областният съвет за развитие на Софийска област определя актуализиран състав на 

Постоянно действащата комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област, включващ кметовете на общините Драгоман, Правец, Ихтиман и 

Горна Малина и председателите на общинските съвети в Елин Пелин и Челопеч. 
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Точка 5 от дневния ред – Определяне на представители на общините, които да бъдат 

включени в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район 

Регионалните съвети за развитие са органи за провеждане на държавната политика за 

регионално развитие в 6-те района за планиране от ниво 2 в страната. Съгласно 

законодателството за регионално развитие в състава на Регионалния съвет за развитие на 

Югозападен район (РСР на ЮЗР) участват представители на министерства, областните 

управители на петте области от Югозападен район – София, Софийска, Перник, Кюстендил и 

Благоевград, представители на общините от всяка област, както и представители на социално-

икономически партньори.  

Г-н Николай Николов поясни, че за областите с население от 200 001 до 300 000 души 

се избират трима представители на общините като в това число влиза и Софийска област. До 

момента представители в РСР на ЮЗР са кметовете на общините Драгоман, Костинброд и 

Сливница. 

Вследствие на проведените местни избори през октомври 2019 г. е необходимо да бъдат 

определени новите представители на общините в Софийска област в състава на РСР на ЮЗР. 

Г-н Николай Николов направи предложение в състава на РСР на ЮЗР да влезнат 

кметовете на общините Елин Пелин, Костинброд и Сливница. 

Той даде думата за други предложения и коментари. 

По точка 5 не бяха направени други коментари и се премина към режим на гласуване. С 

пълно мнозинство, Областният съвет за развитие на Софийска област взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №5 

Областният съвет за развитие на Софийска област определя кметовете на общините Елин 

Пелин, Костинброд и Сливница за представители на общините в Софийска област в  

състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район 

 

Точка 6 от дневния ред – Други 

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

думата като приветства новоизбраните кметове на общините Антон, Златица, Копривщица, 

Костенец и Чавдар. Тя изрази своята надежда, че ще продължи доброто взаимодействие между 

общините в Софийска област и областната администрация и работата в оперативен порядък, 

както е било до момента. Целият екип на Областна администрация на Софийска област е 

отворен за въпроси по всяко време. 

Главният секретар посочи, че е изпратено писмо до кметовете в Софийска област с 

молба да бъде предоставено до председателите на общинските съвети, с което се напомня за 

задълженията им, във връзка с окомплектоване на решенията на общинските съвети, начина им 

на предоставяне за контрол в областната администрация и д.р.  

Г-н Иван Гавалюгов, кмет на община Ботевград повдигна темата за общия проблем, 

който касае Софийска област  – новите цени на ВиК услугите и попита какви действия са 

предприети, във връзка с обжалването на решението на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) от страна на Областния управител на Софийска област и дали въпреки това 

влизат в сила коригираните цени. Той поясни, че вече се начисляват новите цени на 

територията на цялата област. 
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Г-жа Мая Цанова – Темата е важна, тя е тема на дебат в Асоциацията по ВиК. Беше 

взето решение от Комисията за енергийно и водно регулиране, с което се коригира цената на 

водата и това решение не беше съгласувано с Асоциацията по ВиК.  

 Областният управител своевременно обжалва решението и в момента тече съдебна 

процедура. В решението не е посочено предварително изпълнение. Ако се наложи ще бъде 

насрочено извънредно Общо събрание на Асоциацията. 

Г-н Ангел Геров, кмет на община Пирдоп – Защо се провеждат Общи събрания на 

Асоциацията по ВиК, като никой не взима впредвид взетите там решения, а междувременно се 

вдига цената.  

Г-н Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин изрази мнение, че ако се увеличава 

цената на водата, трябва да има ясни ангажименти за подмяна и рехабилитация на ВиК 

мрежата. Той посочи, че са налице големи загуби на вода, за което е уведомявал многократно.  

Г-жа Цветанка Йотина, кмет на община Мирково взе думата като попита дали се 

предвижда среща с Областно пътно управление - София относно състоянието на II и III клас 

пътища. 

Г-ж Мая Цанова поясни, че на 17-18 декември е насрочено заседание на Регионалния 

съвет за развитие на Югозападен район. По искане на Областния управител на Софийска 

област се предвижда една от точките от дневния ред да бъде „Представяне на актуална 

информация за състоянието на републиканската пътната мрежа в Югозападен район, 

финансиране и планирани ремонтни дейности“, която ще бъде докладвана от представител на 

Агенция Пътна инфраструктура. 

Други коментари по точката не бяха направени. 

С това дневният ред беше изчерпан и г-н Николай Николов закри заседанието на 

Областния съвет за развитие на Софийска област. 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ   (П) 

За Областен управител  

на Софийска област, 

съгласно Заповед №ОА-341/22.11.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола:  

Женя Иванова, (П) 

старши  експерт, отдел РРУТ,  

Областна администрация  на Софийска област 


