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ПРОТОКОЛ №2 
 

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

дейности, култура и спорт към Областен управител на област Габрово 

/ОСОНМДКС/ 

 

Състав на комисията: 

Председател: Добромир Валачев – заместник областен управител на oбласт Габрово 

Зам. Председател: Ралица Манолова – главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна 

администрация – Габрово 

Секретар: Биляна Желева – младши експерт в дирекция АКРРДС в Областна 

администрация – Габрово 

Членове: 

1. Силвия Маркова – младши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация 

– Габрово; 

2. Даниела Василева – директор на дирекция „Образование и социални дейности“ на 

Община Габрово; 

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

Община Дряново; 

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

5. Силвия Ангелова – началник отдел „Здравеопазване, социални дейности, спорт и 

младежка политика“ на Община Севлиево; 

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

7. Грациела Родева – началник отдел ИОМД на РИО - Габрово 

8. Красимир Стоев – инспектор в дирекция ОЗ на РЗИ - Габрово; 

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

10. Галина Иванова – изпълнителен директор на ГТПП; 

11. Ивайло Петров – старши инспектор на ОДМВР - Габрово; 

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

13. Любка Тинчева – представител на Национален музей на образованието; 

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

15. Иван Христов – уредник в РИМ – Габрово; 

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



2 

 

17. Николинка Хинкова – представител на ОУН – Габрово;  

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

Габрово; 

19. Вера Пърликова – специалист „Младежки дейности“ в Секретарята на Областен 

съвет на БЧК-Габрово; 

20. Таня Георгиева – експерт РЕКИЦ „Читалища“ Габрово; 

21. Маринела Събева – управител на ОИЦ - Габрово; 

22. Димитър Бенев – представител на Фондация „Европейски център за иновации, 

образование, наука и култура“ - Габрово.   

            

Във връзка с възникналата необходимост от създаване на работни групи към 

Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт към 

Областен управител на област Габрово предлагам на основание чл. 16, ал. 1 от правилника 

за дейността на съвета да се проведе неприсъствено заседание, по следните въпроси: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Създаване на Областната координационна група за учене през целия живот към 

Областен съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт в състав: 

 

Председател: Ралица Манолова – гл. експерт в Областна администрация – Габрово 

Заместник-председател: Катюша Станчева – ст. експерт по природни науки и екология  в 

РИО – Габрово 

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

Членове: 

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; 

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

вероизповедания" на Община Севлиево; 
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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"; 

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. 

 

Областната координационна група се създава в  изпълнение на Европейската 

програма за учене на възрастни и Националната стратегия за учене през целия живот за 

периода 2014-2020 година по инициатива на Министерството на образованието и науката. 

Аналогично на националната координационна група, която функционира от 2014 г., 

основните функции ще бъдат насочени към планиране, оценка и анализ на политиката за 

учене през целия живот. Целта е да стартира прилагането на ефективна система за 

координиране на всички заинтересовани страни за осигуряване на съгласуваност и 

ефективност на политиката за учене на възрастни, както и осигуряване на условия за 

нейното разработване на областно ниво (NUTS 3). 

За област Габрово Областната координационна група за учене през целия живот се 

създава към Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт 

към Областен управител на област Габрово. 
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2. Създаване на работна група към Областен съвет по образование, наука, младежки 

дейности, култура и спорт по повод промените в Закона за предучилищното и училищното 

образование, обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015, в сила от 01.08.2016 г. 

Състав на работната група: 

Николай Сираков - областен управител на област Габрово; 

Добромир Валачев - заместник областен управител на област Габрово; 

Грациела Родева – началник отдел „ИОМД“ на РИО Габрово; 

Ралица Манолова – гл. експерт в Областна администрация – Габрово; 

Биляна Желева – мл. експерт в Областна администрация – Габрово. 

В състава на работната група допълнително ще бъдат включвани експерти от 

различни институции в зависимост от конкретната тематика на всяка среща. 

 

В хода на процедурата по чл. 16, ал. 1 от правилника за дейността на Областния 

съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт се получиха следните 

резултати: 

1. Добромир Валачев – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

2. Ралица Манолова – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

3. Биляна Желева – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

4. Силвия Маркова – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

5. Даниела Василева – без становище; 

6. Татяна Декова – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

7. Диляна Джеджева – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

8. Силвия Ангелова – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

9. Кольо Дабков – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

10. Грациела Родева – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

11. Красимир Стоев – без становище; 

12. Лена Енева – без становище; 

13. Галина Иванова – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

14. Ивайло Петров – без становище; 

15. доц. д-р Ангелина Пенчева – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

16. Любка Тинчева – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 
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17. Савина Цонева – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

18. Иван Христов – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

19. Антоанета Янкабакова – без становище; 

20. Николинка Хинкова – без становище; 

21. Галина Банковска – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

22. Вера Пърликова – без становище; 

23. Таня Георгиева – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2; 

24. Маринела Събева – без становище; 

25. Димитър Бенев – подкрепя предложенията по т. 1 и т. 2. 

 

На база на гореизложеното бе взето следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт към 

Областен управител на област Габрово подкрепя създаването на: 

1. Областната координационна група за учене през целия живот към Областен 

съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт в 

посочения състав; 

2. Работна група към Областен съвет по образование, наука, младежки 

дейности, култура и спорт по повод промените в Закона за предучилищното 

и училищното образование, обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015, в сила от 

01.08.2016 г. в посочения състав. 

 

 

 

 

 

ДОБРОМИР ВАЛАЧЕВ:   / П / 

Председател на Областен съвет по образование, наука, младежки дейности, 

култура и спорт към Областен управител на Област Габрово 

 

 

РАЛИЦА МАНОЛОВА:   / П / 

Председател на Областна координационна група за учене през целия живот 

към ОСОНМДКС 

 

 

БИЛЯНА ЖЕЛЕВА:      / П / 

Секретар  на Областна координационна група за учене през целия живот към 

ОСОНМДКС     


