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ПРОТОКОЛ №3 

 
 

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

спорт към Областен управител на област Габрово /ОСОНМДКС/, проведено на 

06.10.2016 г. в Заседателната зала на Областна администрация  - Габрово 

 

 

            Днес, 06.10.2016 г. (четвъртък) 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: 

 

Николай Сираков – областен управител на област Габрово; 

Добромир Валачев – заместник областен управител на област Габрово и председател на 

ОСОНМДКС; 

Биляна Димитрова – младши експерт в ОА – Габрово;  

Ивайло Петров – старши инспектор на ОДМВР - Габрово; 

Кольо Дабков – старши експерт „КОСЗ“ в Община Трявна; 

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

Дряново; 

Грациела Родева – началник отдел ИОМД на РУО – Габрово; 

Георги Маринов – началник на РУО – Габрово; 

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

Павлина Макашелова – главен експерт в дирекция „Образование и социални дейности” на  

Община Габрово; 

Сабие Ходжева – началник отдел "Образование, култура, етническа интеграция и 

вероизповедания" на Община Севлиево; 

Любка Тинчева – представител на Национален музей на образованието; 

Николинка Хинкова – представител на ОУН – Габрово; 

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

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

      

Заседанието бе открито от г-н Николай Сираков, като отбеляза че стартира работата 

по разработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. 
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Заседанието се проведе по следния дневен ред: 

Точка 1 

Обсъждане на насоки за разработване на Областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците. 

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование е необходимо 

разработването на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията 

на областта. По препоръка на Областният управител се очаква анализите от общините да 

постъпят в Областна администрация – Габрово до края на2016 година. 

Проведена беше дискусия по следните точки: 

- Възможности за уточняване на модел, по който да се структурира анализа на 

потребностите от подкрепа във всяка община; 

- Възможности за организиране на среща с представител на МОН за 

допълнително разясняване на метода на разработване на стратегията и предварителните 

анализи; 

- Включване на повече заинтересовани страни - в разработването на 

стратегията се очаква да се включат родителски организации, директори на училища и 

детски градини, учители и психолози; 

- Начини за сформиране на работни групи, които да работят по определени 

теми на стратегията; използване на методи за фокус-групови дискусии; 

- Възможности за организиране на обучение по стратегическо планиране, 

свързано с личностното развитие на деца и ученици; 

- Акцент върху взаимовръзката между различните стратегически документи, 

които се разработват на ниво област Габрово.   

 

 Точка 2 

Уточняване на членовете на работна група за разработването на Областна 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

Съгласно закона за предучилищното и училищното образование в работната група 

за разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците е необходимо и участието на представители на центровете за подкрепа за 

личностно развитие. В тази връзка предстои преобразуването на Обсерватория – Габрово и 

Детски комплекс „Й.Йовков”- Севлиево в центрове за подкрепа за личностно развитие. В 

общините Дряново и Трявна до момента не съществуват структури, които да могат да 

бъдат преобразувани в центрове за подкрепа за личностно развитие и няма взето решение 

за създаване на нови такива.  

Беше уточнено, че всяка община ще получи писмо за определяне на конкретните 

лица, които ще участват в работната група. Съставът на групата може да бъде разширяван 

при необходимост и при постъпили нови предложения.  
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Точка 3 

Вземане на решение относно процедурата по разработване на Областна 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

Постигнато беше съгласие за ориентировъчен времеви график: 

- Среща с представител на МОН за допълнително разясняване на метода на 

разработване на стратегията и предварителните анализи. Организиране на 

евентуално последващо обучение. 

- м. октомври – декември 2016 г.  - разработване на анализите от общините. 

- м. ноември – декември 2016 г.  - предаване на анализите в Областна 

администрация – Габрово. 

- м. декември 2016 г. – януари 2017 г.  - активна работа на работната група и 

разработване на първи вариант на Областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците. 

- м. януари – февруари 2017 г.  - публични дискусии на първи вариант на 

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. Допълване и популяризиране на проекта на Областна стратегия 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

- м. февруари 2017 г.  - окончателно приемане на Областна стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и разпращане до 

четирите общини. 

 

Точка 4 

Разни. 

Не са обсъждани други въпроси. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

НИКОЛАЙ СИРАКОВ            / П / 

Областен управител на област Габрово 

 

 

ДОБРОМИР ВАЛАЧЕВ             / П /                                                          

Председател на ОСОНМДКС – Габрово и                                                     

Заместник областен управител на област Габрово 

 

Изготвил протокола:            

Биляна Димитрова         / п / 


