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УТВЪРДИЛ:                     (П) 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител  

на Софийска област  

Председател на Областен съвет за развитие  

на Софийска област 

 

ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

30 май 2018 г. (сряда), 13.00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

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

 

Днес, 30 май 2018 г., от 13.00 часа, в Заседателната зала на Областна администрация на 

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

област. Съгласно Заповед №ОА-130/30.05.2018 г. на Областния управител на Софийска област, 

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

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

дошли.  

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

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

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

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

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

 Областен управител; 

 Кметовете на 22
-те

 общини от Софийска област; 

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

 общини от областта; 

 Делегирани представители на областните структури на представителните 

организации на работодателите и на работниците и служителите на национално 

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

заседанието присъстват представители на „НСОРБ – АКТИВ” ЕООД, изпълнител по Договор 

№ОП-74/05.02.2018 г. с предмет: „Изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за  

изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014–2020 г., както и  

Областните координатори 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 и г-жа Адриана Сълева. 

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

За днешното заседание е изпратена покана с изх. №08-00-25/21.05.2018 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 Междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната 

стратегия за развитие на Софийска област 2014–2020 г. Обсъждане и приемане на 

междинната оценка и междинния доклад от Областния съвет за развитие. 

3. Представяне на информация за приетите от общините на територията на Софийска 

област Годишни планове за развитие на социалните услуги за  

2019 г. Актуализиране на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в 

Софийска област 2016-2020 г. 

4. 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 Междинна оценка и междинен доклад за 

изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014–2020 г. 

Обсъждане и приемане на междинната оценка и междинния доклад от Областния съвет за 

развитие. Заместник областният управител на Софийска област даде думата на г-н Николай 

Балтов, представител на фирма „НСОРБ-АКТИВ“ ЕООД, изпълнител по Договор  

№ОП-74/05.02.2018 г. с предмет: „Изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за за 

изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014–2020 г. 

Г-н Николай Балтов направи обстойна презентация като обърна внимание на най-

важните акценти в Междинната оценка. Той подчерта, че Междинната оценка регистрира 

положителни тенденции. По отношение на БВП Софийска област отчита висок ръст в края на 

периода на междинната оценка, който се равнява на увеличение от 16,56%, спрямо 2013 г., 

която е последната година преди влизането в сила на настоящата ОСР. Колкото до растежа на 

БВП на глава от населението данните са още по-добри, като индикират нарастване от 19,76% 

през 2016 г. спрямо 2013 г. Отчита се повишаване на стойностите на преките чуждестранни 

инвестиции спрямо последните отчетени такива преди влизането в сила на ОСР на Софийска 

област. Регистриран е висок растеж в разходите на бизнеса на територията на Софийска област 

за придобиване на ДМА, което показва подобряване на неговата жизнеспособност. 
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По отношение на социалното състояние през 2016 г. коефициентът на безработица 

намалява с 3,2 % за периода спрямо 2013 г. Наблюдава се и устойчиво повишаване на средната 

годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в размер на 

1978 лв. По индикатор „среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно 

правоотношение“ в анализа на социалното състояние на Софийска област също се регистрира 

повишаване на заетостта за периода на изпълнение на ОСР на Софийска област. 

По отношение на демографското състояние не се регистрират положителни тенденции, 

но може да се каже, че съществуващите негативни процеси на намаляване на населението, 

увеличаване на смъртността и намаляване на естествения прираст се наблюдават в умерен 

интензитет на проявление. 

Г-н Балтов представи подробно оценка на степента на постигане на целите във връзка с 

изпълнението на ОСР на Софийска област по предварително определена скала.  

В заключение той подчерта, че в хода на изпълнение на целите на ОСР  е  постигнат 

сериозен напредък. От общо 28 специфични цели, които са дефинирани в ОСР се отбелязва 

напредък по 22, като  само по 6 от специфичните цели не са регистрирани резултати (по 2 във 

всяка стратегическа цел). 

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

Междинната оценка и междинния доклад. С пълно мнозинство, Областният съвет за развитие 

на Софийска област взе следното: 

РЕШЕНИЕ №1  

Областният съвет за развитие на Софийска област приема изработените от изпълнителя 

„НСОРБ-АКТИВ“ ЕООД - Междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на 

Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014–2020 г. (Приложение №2 – 

Презентация „Междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната 

стратегия за развитие на Софийска област 2014–2020 г.“) 

 

Точка 3 от дневния ред –  Представяне на информация за приетите от общините на 

територията на Софийска област Годишни планове за развитие на социалните услуги за  

2019 г. Актуализиране на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска 

област 2016-2020 г. Г-жа Галя Георгиева 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 кратка информация за приетите от 22
-те

 общини на 

Софийска област годишни планове за развитие на социалните услуги за 2019 г.  

Във връзка с писмо  изх. №08-00-20/04.05.2018 г. на Областния управител на Софийска 

област с искане за предоставяне на информация в указания срок относно годишните планове за 

развитие на социалните услуги за 2019 г. на общинско равнище и актуализирани общински 

стратегии за развитие на социалните услуги, е  постъпила информация за приети годишни 

планове в 19 общини. Три общини – Божурище, Копривщица и Правец не са представили 

информация по следните причини: Общини Божурище и Копривщица нямат изготвени 

годишни планове; Община Правец има изготвен план за 2019 г., който предстои да се  приеме 

на заседание на Общинския съвет на 31.05.2018 г. Община Своге е приела годишен план за 

2018 г., предстои изготвяне и приемане такъв за 2019 г. (Приложение №3 – Информация за 

приетите от 22-те общини на Софийска област годишни планове за развитие на социалните 

услуги за 2019 г.) 
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Г-жа Мила Пашова посочи, че на 17 май 2018 г. (четвъртък) в Областна администрация 

на Софийска област е проведено заседание на основния състав на Звеното за мониторинг и 

оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска 

област 2016-2020 г., на което е взето решение за представяне и обсъждане на проект на 

Актуализация на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 

2016-2020 г.  пред Областния съвет за развитие на Софийска област, съгласно чл. 36а, ал. 4, т. 7 

от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, във връзка с препоръките от 

Мониторинговия доклад 2016 г. - 2017 г. за изпълнение на Областната стратегия за социални 

услуги,  приет на заседание на Областен съвет за развитие на Софийска област на 07 декември 

2017 г. и постъпилта  информация от Общините. 

Тя подробно представи пред присъстващите на заседанието отделните моменти от 

Стратегията, които трябва да бъдат актуализирани. (Приложение №4 – Проект на 

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

Софийска област“) 

Коментари по точка 3 не бяха направени и се премина към режим на гласуване на така 

предложената Актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в 

Софийска област 2016-2020 г.  С пълно мнозинство, Областният съвет за развитие на Софийска 

област взе следното: 

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.  

 

По точка 4 – Други г-жа Галя Георгиева даде думата на представители на италианската 

фирма „C. A. M.”, които представиха кратка информация за предмета на работа на фирмата и 

внедрената от тях технология, при която се трансформират отпадъци в екологично гориво, 

както и възможностите за инвестиции на територията на Софийска област.  

Други коментари по точката не бяха направени. 

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

Областния съвет за развитие на Софийска област. 

 

 

 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА        (П) 

Заместник областен управител  

на Софийска област  
 

 

 

 

Изготвил протокола: (П) 

Женя Иванова,  

младши  експерт, отдел РРУТ, ОА на СО 


