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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 04.05.2017 г. в заседателната зала на Областна администрация  - Габрово 

 

 

Днес, 04.05.2017 г. (четвъртък) от 10.30 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. Ивелина Петрова – заместник областен управител на oбласт Габрово и председател 

на Областен съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт; 

2. Биляна Димитрова – мл. експерт в Областна администрация – Габрово; 

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

4. Георги Маринов – началник на РУО-Габрово; 

5. Ивелина Ненова – ст. експерт  в РУО-Габрово; 

6. Невена Петкова – директор дирекция „ХСД“ на Община Севлиево; 

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

8. Маринела Събева – управител на Областен информационен център – Габрово; 

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

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

11. Антоанета Янкабакова – изпълнителен директор на ИМКА -Габрово; 

12. Иван Христов – уредник на РИМ-Габрово; 

13. Николинка Хинкова – представител на ОУН – Габрово;  

14. Татяна Декова – старши експерт „Образование и култура“ в дирекция ИХП на 

Община Дряново; 

15. Диляна Джеджева – младши експерт в дирекция ИХП на Община Дряново; 

16. Галина Иванова – изпълнителен директор на ГТПП; 

17. Маргарита Доровска – директор на Музей „Дом на хумора и сатирата“. 
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Заседанието бе открито от председателя на Областен съвет по образование, наука, 

младежки дейности, култура и спорт като сподели, че дейността на Съвета не трябва да се 

ограничава само до обсъждане на стратегически документи, които безспорно задават 

рамка на работата, но и да се дискутират теми, които са актуални и важни за региона. В 

тази връзка е и предварителният дневен ред, насочен към развитието на професионалното 

образование и дуално обучение в област Габрово, както и към добри примери за това как 

една културна институция в лицето на музей „Дом на хумора и сатирата“ работи с деца и 

родители.  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Развитие на професионалното образование и дуално обучение в област Габрово – 

доклад РУО-Габрово. 

2. Бъдещи инициативи и развитие на Музей „Дом на хумора и сатирата” Габрово – 

доклад на г-жа Маргарита Доровска. 

3. Други. 

 

Не бяха направени допълнения и предложения по така определения дневен ред и г-

жа Петрова пристъпи към т. 1, като даде думата на г-н Георги Маринов. 

  

РУО-Габрово представиха презентация с обстойна информация за образователната 

система в нашата област и по-конкретно професионалното образование и развитието на 

дуално обучение. Отново бяха представени добри практики в гимназиите ПТГ „Д-р 

Никола Василиади“ - Габрово и ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ – Севлиево, както и 

изтъкнати предимствата и недостатъците за учениците и фирмите на това обучение в 

България. Споменати бяха и отчетени проблеми към този момент, като липсата на 

информационна система, която да улеснява работодателите в търсенето на персонал сред 

завършващите, които следва да бъдат решени.   

Бе уточнено, че стремежът на РУО-Габрово винаги е бил в посока запазване на 

разнообразието от професионални направления, въпреки всеизвестният факт, че децата и 

учениците са все по-малко в област Габрово. В тази връзка бяха изказани благодарности 

към г-жа Хинкова за нейните усилия, съвместно с Община Габрово, в посока привличане и 

задържане на младите хора в Габрово. 

 

Г-жа Петрова сподели, че през настоящата седмица е проведена среща с директора 

на ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново, където са коментирани усилията, които се полагат в 

посока на разкриването на паралелка дуално обучение и проблемите с маломерните 

паралелки в училището.  
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Г-жа Декова – старши експерт „Образование и култура“ в дирекция ИХП на 

Община Дряново допълни, че бизнесът, в лицето на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД, 

гр. Дряново и г-жа Печеян, подкрепя активно училището и в момента се провеждат срещи 

с родителите, на които се говори за възможностите на дуалното обучение и всичко, което 

могат да предложат на учениците, включително и на възможност за родителите също да се 

запознаят с реалната работна среда във фирмата.   

 

Г-жа Янкабакова – изпълнителен директор на ИМКА – Габрово допълни, че това 

което предстои за всички работещи с деца и младежи е все по-голяма липса на такива. 

Уточни, че е необходима работа по мотивация и личностно развитие за деца и младежи - 

като това не може да се случва само в училище, важна е подкрепата и на родителите. 

Допълни,  че липсата на ориентация и мотивация у децата е поради липсата на възможност 

да вземат решения сами за своето развитие и тук работата с родители е изключително 

важна, но трябва да започне от много по-ранен етап, за да даде реални резултати. Нужно е 

повече ученическо и младежко участие в социалния живот. 

Г-жа Янкабакова сподели и за опита на Норвегия по отношение на дуалното 

обучение и за методите, по които общините и областните администрации спомагат за 

улесняване на връзката между завършващите ученици и фирмите, търсещи нов персонал.  

 

 

По т. 2 от дневния ред, председателя на ОСОНМДКС г-жа Петрова поясни, че 

Музей „Дом на хумора и сатирата“ е като визитна картичка за областта и бъдещите 

инициативи и развитие на музея са интересна тема за всички, с което даде думата на г-жа 

Доровска. 

 

Г-жа Доровска – директор на Музей „Дом на хумора и сатирата“, сподели че за тях 

е все още трудно да организират и провеждат мероприятия за младежта, особено 

студентите, така че да бъдат заинтригувани и въвлечени, но към момента имат успешно 

проведени мероприятия за по-малките деца, като Смешен филм фест, Смях за спомен и 

други, които бяха представени и със снимков материал. По отношение на това, което 

предстои за „Дом на хумора и сатирата“ допълни, че с подкрепата на Америка за България 

и спечелен проект целият екип на музея ще премине обучение, което ще допринесе за 

придобиването на необходими знания и умения в бъдещата дейност. Подчерта желанието 

да продължат и разширят работата си с деца, но и да започнат такава и с преподавателите 

им. Да открият мястото на хумора в учебната програма на децата по литература и 

филосовия, така че да бъдат като допълнение, което да я прави по забавна и лесна за 

възприемане. 

 

 

По т. 3 от дневния ред, г-жа Петрова информира членовете на съвета за инициатива, 

свързана със спорта и насочена към младежите. Поясни, че при визитата на Гросмайстор 

Веселин Топалов в Габрово, който направи открит урок с деца, е проявил желание, 

съвместно със свой колеги спортисти, да изградят международна спортна школа в 

областта.  
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Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от председателя на 

ОСОНМДКС г-жа Петрова, като благодари за вниманието и участието на всички 

присъстващи. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           / П / 

                                           /Ивелина Петрова/ 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                 /  П /  

                                          /Биляна Димитрова/ 


