
ПРОТОКОЛ 

от  заседание  на  Областен  съвет  по  образование,  наука,  младежки  дейности,
култура  и  спорт към  Областен  управител  на  област  Габрово  /ОСОНМДКС/,
проведено на 14.07.2017 г. в заседателната зала на Областна администрация  - Габрово

Днес, 14.07.2017 г. (петък) 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 – Oбластен управител на oбласт Габрово;

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

3. Силвия  Маркова  –  мл.  експерт  в  дирекция  АКРРДС  в  Областна
администрация – Габрово;

4. Георги Маринов – началник на РУО-Габрово;

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

6. Диляна Джеджева – мл. експерт в дирекция ИХП на Община Дряново;

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

8. инж. Лена Енева – директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Габрово;

9. Иван  Халкин  –  инспектор  към  ОД  МВР  –  Габрово  /упълномощен
представител/;

10. доц. д-р Ангелина Пенчева – декан на Стопански факултет на ТУ - Габрово;

11. Ангел  Шерилов  –  представител  на  Национален  музей  на  образованието
/упълномощен представител/;

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

13. Пепа  Николова  –  представител  на  ОУН  –  Габрово  /упълномощен
представител/; 

14. Галина  Банковска  –  представител  на  Фондация  „Обществен  дарителски
фонд” -Габрово;

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

16. Стоянка Нотева – гл. експерт в РД „Социално подпомагане“ – Габрово;

17. Павлина Макашелова – гл. експерт в Община Габрово;

18. Габриела Умникова – секретар на МКБППМН в Община Габрово;

19. Мариета Въткова – ст. експерт по организация на средното образование в
РУО-Габрово;
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20. Рена Илиева – ст. експерт по обучение в начален етап в РУО-Габрово;

21. Ивелина Митева – ст. експерт ТЗ „ГРАО“ – Габрово;

22. Никола Гърков – директор на ОУ „Христо Ботев“, гр. Севлиево;

23. Катерина Стефанова – директор на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново;

24. Ренета Денчева – ст. учител в СУ „П. Р. Славейков“, гр. Трявна.

Заседанието бе открито от г-жа Петкова, като приветства всички с добре дошли и
пристъпи към обсъждане на предварителния дневен ред. След констатиране наличието на
кворум, г-жа Петкова предложи заседанието да протече при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Обсъждане  на  механизъм за  съвместна рабора на  институциите  по обхващане  и
задържане  в  образователната  система  на  деца  и  ученици  в  задължителна
предучилищна и училищна възраст /съгл. РМС № 373 от 5 юли 2017 г./;

2. Актуализация на състава на Областна координационна група за учене през целия
живот към Областен съвет по образование, наука,  младежки дейности, култура и
спорт;

3. Разни.

Не бяха направени допълнения и предложения и така определения Дневен ред бе
приет единодушно.

По  т.1  от  дневния  ред: г-жа  Н.  Петкова  поясни,  че  съгласно  Решение  №
373/05.07.2017 г. на МС се създава Механизъм за съвместна работа на институциите по
обхващане  и  задържане  в  образователната  система  на  деца  и  ученици  в  задължителна
предучилищна  и  училищна  възраст.  Причина  за  въвеждането  му  е  необходимостта  от
интегрирана  политика  и  ангажираност  на  всички  ведомства  и  институции,  свързани  с
образованието  и  с  личностното  и  професионалното  развитие  на  децата  и  учениците  в
България. Целта на механизма е да се подобри междуинституционалното взаимодействие
и да се определят функциите и задълженията на всички отговорни страни. Същевременно
механизмът е в съответствие и с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване на
достъпа  и  качеството  на  предучилищното  и  училищното  образование,  залегнали  в
Националната стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегията за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция
на ромите в Република България (2012-2020 г.) и Националната стратегия за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.
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Г-жа Петкова допълни, че по данни на Националния статистически институт през
учебната  2015/2016  г.,  приблизително  21  170  ученици  са  напуснали  образователната
система,  което означава,  че всеки 7-ми ученик между 15 и 18 години не е в училище.
Подчерта, че основните причини са не безизвестни на всички и са свързани със социално-
икономически  фактори,  институционални  проблеми,  миграция,  фактори  на
местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с
образователната система. 

Г-жа Петкова даде думата на г-н Г. Маринов да запознае по-подробно присъстващите
с механизма и мерките разписани в него.

Г-н Маринов благодари на г-жа Петкова и Областния съвет по образование, наука,
младежки дейности, култура и спорт, че прие ангажимента да спомогне за придвижването
и изпълнението на Решение № 373/05.07.2017 г. на МС. Той поясни, че механизма налага
създаване  на  екипи  за  съвместна  работа  на  институциите  за  обхващане  и  задържане  в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст.  Включва  правила  за  обмен  на  информация  между  институциите  за  децата  и
учениците,  които  не  са  обхванати  в  образователната  система,  които  са  в  риск  от
преждевременно отпадане, преждевременно са отпаднали или не могат да бъдат открити
на постоянния им или на настоящия адрес. 

С механизма се определят редът и сроковете за формиране на екипите за съвместна
работа на институциите,  както и дейностите,  чрез които ще се идентифицират децата и
учениците в задължителна училищна възраст,  които не са обхванати в образователната
система.  Той  посочва  и  начина  на  взаимодействието  на  екипите  с  компетентните
институции, с родителите, както и за привличането на медиатори. 

Г-н Маринов допълни, че след заседанието РУО – Габрово ще изпрати до всички
присъстващи  институции  изготвен  от  тях  план/график  с  кратко  и  ясно  разписани
задълженията и сроковете за изпълнение.

Г-жа Петкова добави, че това е първата от поредица срещи, които ще се проведат по
повод изясняването на всички възникнали въпроси относно изпълнението на механизма.

Г-жа  Баракова  сподели,  че  на  среща  в  Министерство  на  труда  и  социалната
политика  е  дискутирана  темата  и  са  помолили  да  бъдат  уведомявани  за  дейностите
извършвани  на  местно  ниво.  По  този  повод,  ако  всички  са  съгласни  ще  уведомим
Министерство на труда и социалната политика за проведеното заседание. Тя допълни, че
има проблем при децата, който нямат адресна регистрация, но се намират в нашия район.

Г-н  Маринов  уточни,  че  в  такива  случай  е  необходимо  институциите  да  си
съдействат, като си сигнализират при наличието на информация за такива деца.

Г-жа  Ходжева  добави,  че  според  нея  механизма  не  е  достатъчно точно  и  ясно
разписан,  тъй  като  има  кадрови  проблем  при  сформирането  на  екипите  в  община
Севлиево, неясноти по отношение на транспорта на тези екипи и кой ще поеме разходите
им, както и неточности в информацията на ГРАО по отношение на адресните регистрации.
Необходимо  е  малко  по-подробно  разписване  на  механизма  и  уточняване  на
финансирането.

Г-жа Банковска, подкрепи изказването на г-жа Ходжева и подчерта че много неща
трябва да се изяснят за дейността на този механизъм, който много общо е описан. Така
например  какви  ще  са  тези  мерки  за  задържане  на  учениците  в  училище,  кой  ще  ги
изготви, мерки за всяко дете – това са много усилия от страна на екипите, кой,, кога ще ги
осъществява. Споменава се и за медиатори- имаме ли ги вече, и най-важният въпрос- за
финансовото обезпечаване на заложените мерки.
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Г-жа  Петкова  заяви,  че  ще  се  направи  последваща  среща  на  която  ще  се
изкоментират всички въпроси относно механизма, които в последствие да бъдат изпратени
към компетентния орган – МОН.

Г-жа Илиева добави, че до този момент ефективно работят разработените планове по
училища за обхващането и задържането в образователната система на децата и учениците,
като те биват допълвани и подкрепяни от множеството проекти и планове в тази насока.
Подчерта, че механизма дава добри опорни точни, за да се разработи конкретен план за
всяко училище.

 

По т.2 от дневния ред: Г-жа Петкова разясни, че във връзка с получено писмо от г-
жа  Валентина  Дейкова  -  ръководител  на  проекта,  по  който  се  създават  тези
координационни  групи  и  представител  на  Министерство  на  образованието  и  науката  е
необходима актуализация на състава на Областната координационна група за учене през
целия  живот  към  ОСОНМДКС.  Допълни,  че  се  очаква  допълнителна  информация  по
отношение на обучение, което ще се проведе през месец септември 2017 г.

Тъй като присъстващите членове на Съвета са запознати с предложения състав за
координационната група г-жа Петкова предложи той да бъде одобрен от Областен съвет по
образование, наука, младежки дейности, култура и спорт. 

Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването: предложението се приема единодушно.
На настоящото заседание бе взето следното 

РЕШЕНИЕ:

Състава на Областна координационна група за учене през целия живот към Областен
съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт, както следва:

    

Председател /областен координатор за учене на възрастни/: Невена Петкова – областен
управител на област Габрово

Заместник-председател  /заместник-областен  координатор  за  учене  на  възрастни/:
Георги Маринов – началник на РУО-Габрово

Секретар: Биляна Димитрова – мл. експерт в Областна администрация – Габрово

Членове:

Катюша Станчева – ст. експерт по природни науки и екология  в РУО – Габрово;

Даниела  Василева  –  директор  на  дирекция  „Образование  и  социални  дейности“  на
Община Габрово;

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

Диляна Джеджева – мл. експерт в дирекция ИХП на Община Дряново;
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Сабие  Ходжева  –  началник  на  отдел  "Образование,култура,  етническа  интеграция  и
вероизповедания" на Община Севлиево;

инж. Лена Енева – директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Габрово;

Галина Иванова – изпълнителен директор на ГТПП и представител на ЦПО към ГТПП;

Ангел Шерилов – представител на Национален музей на образованието;

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

Иван Христов – уредник в Регионален исторически музей - Габрово;

Антоанета Янкабакова – изпълнителен директор на ИМКА - Габрово;

Николинка  Хинкова  –  представител  на  Сдружение  „Общинско  училищно
настоятелство“ – Габрово; 

доц.д-р Иванка Велева Стоянова - Тодорова – зам. декан по учебна дейност на факултет
"Стопански", ТУ-Габрово;

Галина Банковска – представител на Фондация „Обществен дарителски фонд” –Габрово
и ЦПО „Веда Консулт“- Габрово;

Таня Георгиева – експерт РЕКИЦ „Читалища“ Габрово;

Маринела Събева – управител на ОИЦ - Габрово;

Димитър  Бенев  –  представител  на  Фондация  „Европейски  център  за  иновации,
образование, наука и култура“ - Габрово.

Протокол  от  заседанието  да  бъде  изпратен  на  всички  членове  на  Съвета  и
публикуван на сайта на Областна администрация – Габрово.

Поради  изчерпване  на  дневния  ред  заседанието  бе  закрито  от  председателя  на
ОСОНМДКС. Г-жа Петкова благодари за вниманието и участието на всички присъстващи.

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  

5


