ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ № 1 / 08.04.2019 г.
НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
Участници:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Невена Петкова – Областен управител
Павлина Макашелова – гл. експерт в дирекция ОСД, Община Габрово (пълномощно)
Деница Вачкова – Заместник-кмет на община Дряново (пълномощно)
Красимира Йорданова - Заместник-кмет на Община Севлиево (пълномощно)
Николинка Николова – Заместник-кмет на Община Трявна (заповед за заместване)
Лена Георгиева – Председател на ОбС Габрово
Здравка Лалева – Председател на ОбС Севлиево
Силвия Кръстева - Председател на ОбС Дряново
Галина Михнева – Изпълнителен директор на ГТПП
Пепа Сомлева – Председател на ИСА - Стопанка камара, Габрово
Николай Григоров - представител на АИКБ
Даниела Йорданова – Заместник-председател на СРС на КТ „Подкрепа“ (пълномощно)
Росица Йонкова – Областен координатор на РС на КНСБ Габрово

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Мария Пенева – Заместник-областен управител
Силвия Маркова – ст. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация
Михаела Стоянова - ст. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация
Мария Хубанова – гл. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация
Милка Проданова – гл. експерт в дирекция ОСД, Община Габрово
Ралица Манолова – гл. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация
Веселина Георгиева - мл. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация

Дневен ред на заседанието:
1. Обсъждане и съгласуване на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие
на децата и учениците в област Габрово 2019-2020 година.
2. Обсъждане и одобряване на Годишен мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнение на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.
3. Други.
След проверка на изисквания кворум за провеждане председателят на ОСР поздрави
присъстващите и откри заседанието. Присъстват упълномощени заместници на петима от
титулярите. Отсъстват двама от членовете съвета.
Областният управител представи проекта за дневен ред. Поканата и материалите за
заседанието са изпратени до всички по електронна поща на 1 април 2019 г. Предложения за
изменения и допълнения по дневния ред не постъпиха и след гласуване и единодушно
приемане, заседанието протече по следния дневен ред:
1. Обсъждане и съгласуване на Областна стратегия за подкрепа на личностното
развитие на децата и учениците в област Габрово 2019-2020 година.
Г-жа Петкова: Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците е разработена в съответствие с националната политика в областта на
приобщаващото образование и разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното
образование. За втори път разработваме такъв документ с двугодишен период на действие.
Давам думата на Михаела Стоянова, старши експерт в Областна администрация да
представи накратко процеса по изготвяне и обхвата на стратегията.
Г-жа Стоянова: Стратегията е разработена от работна група, сформирана със заповед на
Oбластен управител. Постарали сме се да включим представители на всички
заинтересовани страни, с което да се осигури и по-голям експертен капацитет. Проведени
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бяха 2 срещи на работната група, на които бяха уточнени детайли по двете части на
стратегията – анализната и стратегическата. Анализната част е изготвена въз основа на
подадената информация от общините и останалите заинтересовани страни, както и въз
основа изводите от проведен мониторинг на изпълнението на предходната Стратегия за
2017-2018г. Мониторингът и оценката на изпълнението на предходната стратегия бе
проведен в края на 2018 г. Като цяло изводите от него сочат, че е постигнат много добър
напредък по почти всички заложени цели. За изготвянето на новата стратегия Общините
предоставиха актуална информация, която включва анализ на текущото състояние.
Постарали сме се след всяка част от анализа да има изводи. Информацията по отделните
приоритетни направления е дискутирана и съгласувана по време на работните срещи.
Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование подкрепата за личностно
развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на
всяко дете и на всеки ученик. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се
предоставя на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с
изявени дарби, с хронични заболявания. Именно потребностите на тези целеви групи са
разгледани по-подробно в стратегията. Освен на системата от училища в област Габрово в
стратегията е обърнато внимание и на социалните услуги, тъй като те подпомагат
личностното развитие на деца от различни рискови групи. Обърнато е внимание и на
Доставчици на услуги за свободното време на децата и учениците. В тази категория
попадат неправителствени организации, клубове, читалища и други организации, в чиито
приоритети са подкрепа на детското и младежко развитие извън училище, които насърчават
неформалното и гражданското образование на подрастващите. При анализа на текущото
състояние е засегната обезпечеността с преподаватели и адекватна материално-техническа
база.
Стратегическата част задава приоритетните направления за оказване на личностна подкрепа
със съответната обща цел към всяко от тях. Към приоритетните направления са
формулирани специфичните цели и са определени отделните мерки, които следва да се
реализират за тяхното постигане. С оглед измерване напредъка по изпълнението на
настоящата Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
област Габрово е изградена система от индикатори към всяка специфична цел във всяко
приоритетно направление. Мониторинг на индикаторите и събиране на информация за тях
ще се извършва в края на двугодишния период на Стратегията.
Г-жа Петкова – въпроси по представената информация и предлагания проект на Областна
стратегия? Коментари?
Г-жа Йорданова предложи индикаторът по специфична цел 1.3 „брой проведени кампании
и дейности по превенция употребата на наркотични вещества“ да бъде преместен в
индикаторите по специфична цел 1.2 Осигуряване на допълнителна подкрепа на деца и
ученици с рисково поведение.
Г-жа Михнева предложи в специфична цел 2.3 Развитие на кариерното ориентиране и
консултиране да бъде добовена нова мярка – Изготвяне на годишен календар на дейностите
по кариорно ориентиране на областно ниво. Това е обсъждано като дейност и в други
комисии към Областен управител.
Останалите членове на ОСР подкрепиха направените предложения и г-жа Петкова подложи
на гласуване следното решение: „На основание чл. 196, ал. 5 от Закона за предучилищното
и училищното образование Областният съвет за развитие реши: съгласува Областна
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Габрово
2019-2020 година.”
С 13 гласа „за” решението беше прието.
2. Обсъждане и одобряване на Годишен мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнение
на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.
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Г-жа Петкова даде думата на г-жа Силвия Маркова, старши експерт в ОА-Габрово и член
на звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) на стратегията да представи работата по
изготвянето и съдържанието на предлагания доклад.
Г-жа Маркова: Това е четвъртата година от изпълнението на стратегията. В ГМД са
отразени промените в социалните услуги, които са заложени в Плана за действие на
Звеното за мониторинг и оценка за 2018 г., които са съобразени с планираните такива в
Стратегията за развитие на социалните услуги. Включени са и допълнителните социални
услуги, които не са предвидени преварително, но са се случили. Докладът е изработен на
база подадена информация от представителите на общините и са отразени всички промени,
които са ни представили, както и от проведените мониторингови срещи на ЗМО. Съставът
на звеното не е променян от 2017 г. В него участват представители на Областна
администрация, РДСП Габрово, Общините, Фондация "Международна социална служба –
България" и областните координатори по проект на МТСП „Повишаване на капацитета на
служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното
подпомагане”. За изминалата 2018 година звеното посети всичките четири общини на
територията на областта. Посетени бяха общо 21 социални услуги. За първи път успявахме
да посетим толкова услуги за една година. Това се дължи донякъде и на факта, че през 2018
година от Областна администрация решихме да не информираме предварително за
посещенията си социалните услуги, за да може максимално да видим как протича
ежедневието им. Практиката в предходните години беше да се обаждаме предварително, но
тогава услугите се подготвяха или ни отказваха достъп. Установихме, че в по-малък състав
се работи по-добре и по-бързо, затова така практикуваме и през настоящата 2019 г. Имали
сте възможността да се запознаете с изводите написани в Доклада, аз ще обобщя, че
сферата на социалните услуги продължава да е доста динамична. Планирането на
социалните услугите не винаги съответства на реално реализираните такива. Трудно е
дългосрочно да се предвиди всичко, тъй като пречките са много.
Г-жа Петкова: има ли въпроси или допълнения по предлагания доклад?
Коментари по съдържанието на доклада не бяха направени и г-жа Петкова подложи на
гласуване следното решение: „Във връзка с чл.36а от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане и Заповед № РД-02-01-90/15.06.2016 г. на Областен управител на
област Габрово Областният съвет за развитие реши: одобрява Годишен мониторингов
доклад за 2018 година за изпълнението на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги 2016 - 2020 г.”
С 12 гласа „за” и 1 „въздържал се“ решението беше прието.
3. Други
По тази точка не бяха предложени теми за обсъждане и поради изчерпване на дневния ред
Областният управител закри заседанието на съвета.

(п)
НЕВЕНА ПЕТКОВА
Областен управител на Област Габрово и
Председател на Областния съвет за развитие
(п)
Протоколирал:
Мария Хубанова, гл. експерт в дирекция АКРРДС
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