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ПРОТОКОЛ 
 

от заседание на Областен съвет по образование, наука, младежки дейности, 

култура и спорт към Областен управител на област Габрово /ОСОНМДКС/, 

проведено на 08.11.2017 г. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово 

 

 

Днес, 08.11.2017 г. (сряда) от 10.00 часа се проведе заседание на Областен съвет по 

образование, наука, младежки дейности, култура и спорт към Областен управител на 

област Габрово. На заседанието присъстваха: 

 

1. Невена Петкова – областен управител на oбласт Габрово; 

2. Биляна Димитрова – мл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – 

Габрово; 

3. Георги Маринов – началник на РУО-Габрово; 

4. Татяна Декова – ст. експерт „Образование и култура“ в дирекция ИХП на Община 

Дряново; 

5. инж. Сабие Ходжева – началник на отдел ОКЕИВ на Община Севлиево; 

6. Кольо Дабков – ст. експерт „КОСЗ“ в Община Трявна; 

7. Иван Халкин – инспектор към ОД МВР – Габрово; 

8. Любка Тинчева – гл. уредник на Национален музей на образованието; 

9. Савина Цонева – директор на РБ „Априлов-Палаузов“ - Габрово; 

10. Маринела Събева – управител на ОИЦ – Габрово;  

11. Галина Банковска – представител на Фондация „Обществен дарителски фонд” 

-Габрово; 

12. Нели Баракова – директор на РД „Социално подпомагане“ – Габрово; 

13. Мариета Въткова – ст. експерт по организация на средното образование в 

РУО-Габрово; 

14. Рена Илиева – ст. експерт по обучение в начален етап в РУО-Габрово; 

15. Николинка Хинкова – член на Общинско училищно настоятелство – Габрово; 
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Заседанието протече при следния  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Представяне на обобщена информация за резултатите от предприетите действия и 

мерки за обхващане и задържане на децата и учениците в задължителна 

предучилищна и училищна възраст в образователната система на територията на 

област Габрово, съгл. РМС № 373 от 5 юли 2017 г. – доклад РУО - Габрово; 

2. Разни. 

 

Г-жа Петкова приветства всички с добре дошли и поясни, че акцент на днешното 

заседание е представянето на обобщена информация за резултатите от предприетите 

действия и мерки за обхващане и задържане на децата и учениците в задължителна 

предучилищна и училищна възраст в образователната система на територията на област 

Габрово, съгл. РМС № 373 от 5 юли 2017 г.  

По т. 1 от дневния ред г-жа Петкова даде думата на г-н Маринов - началник на 

РУО-Габрово. 

Г-н Маринов припомни на всички, че на 14 юли 2017 год. бе проведено заседание на 

Съвета във връзка с РМС № 373 от 5 юли 2017 г. за създаване на Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На него се коментира 

необходимостта от съвместни действия и изпълнението им съгласно изготвен план/график 

от РУО-Габрово. В поредица от работни срещи са коментирани и уточнени конкретните 

действия и през това лято с добрата съвместна работа на всички институции, към този 

момент са извършени 3024 проверки с физическо посещение на адрес, съгласно получения 

достъп до информационна система от която е видимо, че определени лица не са в 

образователната система.  

Г-н Маринов подчерта, че съвместната работа е изключително успешно и без 

затруднения, и в обхожданията по адреси и цялостната комуникация провеждана през 

периода.     

Обхожданията по адреси са извършени на два етапа, като първият е от 7 септември 

до 15 септември 2017 г. и са обработени 1815 протокола за физически посещения. Вторият 

етап е в периода 30 октомври до 3 ноември 2017 г. и са обработени 209 протокола. Тези 

протоколи са сканирани и въведени в информационната система, като достъпа до тази 

система е на определени лица, подписали декларации за неразпространение на лични 

данни. Цялостната картина т.е. разпределението на протоколите по актуални статуси за 

цялата област са: 

Обходени по адреси, като по общини разпределението е следното: 
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- община Габрово- 671;  

- община Севлиево- 912; 

- община Дряново-188;  

- община Трявна-97. 

За конкретна проверка по адреси са подлежащи: 

- община Габрово- 15;  

- община Севлиево-19; 

- община Дряново-2;  

- община Трявна- 2;   

Става ясно, че 1468 деца са в чужбина, а това е цифра от всички данни цитирани до 

момента. Ефекта от обхождането и най-вече записани деца в образователната система в 

следствие на действията до момента, са 57 деца. Предприетите мерки в институциите са 

общо 381, като се има в предвид мерки към Министерство на вътрешните работи, мерки 

към съответната община и мерки към Дирекция „Социално подпомагане“. За по-голяма 

коректност РУО-Габрово уточниха броя мерки по общини: за Община Габрово-97, за 

Община Севлиево-149, за Община Дряново-25, за Община Трявна-19. 

Г-н Маринов добави, че всички имащи достъп до информационната система биха 

могли да видят, че лица с неактуален статус към момента за община Габрово са 32, за 

община Севлиево - 54, за община Дряново - 5 и за община Трявна - 0, т.е. за областта е 

актуализиран статуса на 57 деца и ученици, като записани в образователната система. 

Преди попълването на протоколите тези деца са били със статус не записани, това 

най-често за 5 и 6 год. деца, отпаднали преди 2017 г., ходили или върнали се от чужбина.  

В РУО-Габрово е получен списък от Община Габрово с цитирани имена и данни на 

деца и ученици, които не посещават учебно заведение, като същият ще бъде предоставен 

на РД „Социално подпомагане“, ОД на МВР Габрово, ТЗ ,,ГРАО”. Г-н Маринов предложи 

да се организира среща в НТС за да се уточнят екипи, ден и час за посещения по адреси по 

получените данни от Община Габрово. 

Г-н Маринов добави, че съгласно решението на МС предстои: 

- общините да предоставят информация на координационното звено за наложените 

наказания по чл. 347 от Закона за предучилищно и училищно образование за 

месец март и юни 2018 г.; 

- до 30 ноември 2017 г. началника на РУО-Габрово трябва да се отчете пред 

координационното звено за изпълнението на механизма, като следващото 

отчитане е на 30 април 2018 г. 

Г-н Маринов заяви, че това е свършеното до момента и е изключително радостен от 

добрата междуинституционална работа. 

Г-жа Банковска попита какво ще се предприеме, като действия след изпълнението на 

механизма за подобряването на условията най-вече в детските градини, където и в момента 

има групи с твърде много деца /34 деца/.  
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Г-н Маринов отговори, че максималния брой на децата в детските градини е ясен и 

наистина има места, на който се пести от делегирани бюджети. По отношение на 

механизма подчерта, че той е национална политика за обхващането и задържането на 

децата и учениците в образователната система и е ясно, че е необходимо да се осигури на 

всички деца подходяща среда. Габрово не е град, в който няма места в детските градини. 

Г-жа Ходжева отправи въпрос към РД „Социално подпомагане“. Какво може да се 

направи за обходените и намерени деца на възраст 5-6 години, които не ходят на детска 

градина, а родителите им заявяват че те нямат възможност да плащат необходимата такса. 

Същевременно глобите не са ефективна мярка, а очакваните промени в законодателството 

още на са факт. 

Г-жа Баракова отговори, че същият въпрос е отправен вече на тяхна работна среща в 

Министерство на труда и социалната политика и получените отговори са, че въпросът ще 

се решава със законодателните промени. Към момента може да се действа в съответствие с 

настоящото законодателство, като възможностите за еднократна помощ, но отпускането на 

такива средства не е гаранция, че родителите ще ги насочат именно към таксите за детска 

градина. 

Г-жа Баракова помоли все пак тези възникващи проблеми да и бъдат описани и 

изпратени така, че тя да може да ги представи на следваща среща в Министерство на труда 

и социалната политика. 

Г-жа Рена Илиева добави, че при посещенията на адрес и в община Габрово също се 

наблюдават такива проблеми.  

По т. 2 от дневния ред г-жа Петкова сподели за предстоящото стартиране на 

инициативата „Седмица на кариерното ориентиране“. Инициативата ще бъде проведена в 

периода от 13 до 17 ноември 2017 г. с пълната подкрепа на РУО-Габрово и Център за 

кариерно ориентиране – област Габрово. Целта е да се даде възможност на ученици от 9 и 

10 клас да се докоснат до работната среда в избраната от тях професионална област на 

територията на родният им град. Бе проведено анкетно проучване сред учениците от 9 и 10 

клас, като те имаха възможност да посочат професионалната сфера с която искат да се 

запознаят и ако решат това да бъде бъдещата им професионална реализация. 

Професионалните сфери посочени в анкетата са: 

- здравеопазване; 

- ред и сигурност; 

- електротехника и машиностроене; 

- ресторантьорство и хотелиерство; 

- хуманитарна. 

Г-жа Петкова подчерта, че до момента са проведени срещи с директорите на 

учебните заведения и съответно с учрежденията и фирмите желаещи да се включат в 

начинанието, като е изготвен график за посещенията през цялата седмица. Анкетираните 

ученици са около 850, като г-жа Петкова заяви че в начинанието ще се търси устойчивост, 

така че това да се проведе и в другите градове в областта и да продължи през годините. 

Ясно е, че в рамките на този период от една седмица няма да могат да бъдат обхванати 

всички ученици желаещи да посетят избрано от тях учреждение или фирма, поради което 
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и д-р Савчева е преценила в болницата посещенията да се проведат две седмици. Ще бъде 

изготвен отчет след провеждането на инициативата, заедно с кратко филмче и 

същевременно учениците ще бъдат анкетирани отново непосредствено след проведено 

посещение.  

Г-жа Петкова спомена за своя среща с зам.-министър Деница Сачева, на която е 

споделила за идеята и е срещнала одобрението на министър Сачева, като очаква да и 

предоставим отчет за проведената „Седмица на кариерното ориентиране“ за да я представи 

на предстоящото си посещение в Брюксел. 

Г-жа Петкова подчерта, че всички сме на ясно, че не се прави нещо ново, което до 

момента не е правено, но счита че позабравеното старо и добро може да му се даде нов 

поглед и нова перспектива. 

Областния управител благодари за присъствието и вниманието на всички и подчерта, 

че се надява в последваща среща да има възможност още по-подробно да се коментира 

темата.  

 

 

Протокол от заседанието да бъде изпратен на всички членове на Съвета и публикуван 

на сайта на Областна администрация – Габрово. 

 

 

 

 

 

НЕВЕНА ПЕТКОВА   / П / 

Областен управител на област Габрово  

Председател на Областен съвет по образование, наука,  

младежки дейности, култура и спорт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола:      / П /  

Биляна Димитрова 

Мл. експерт в дирекция АКРРДС 


