РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

П Р О Т О К О Л №1/18.12.2019 г.
от присъствено заседание на Областния съвет за развитие
на област Перник

Днес, 18.12.2019 г. от 14 часа в зала „Струма” на Областна администрация –
Перник, се проведе заседание на Областния съвет за развитие, на което присъстваха
следните членове с право на глас:
1. Г-н Иво Иванов – Зам.-областен управител на област Перник
2. Г-жа Мария Добревска – Зам.-кмет на община Брезник
3. Г-жа Елисавета Кирилова –Представител на община Радомир
4. Г-жа Катя Божидарова – Зам.-кмет на община Трън
5. Г-жа Бойка Павлова – Председател на ПТПП
6. Г-н Тодор Йорданов – Представител на РС на КНСБ - Перник
7. Г-н Любомир Жотев – Председател на СРС „Подкрепа“ - Перник
Гост - лектор:
1. Г-жа Елза Григорова – Програмен директор на „Ефта Сървис“ ЕООД
Гости:
1. Г-жа Ваня Коконова – Началник на РУО - Перник
2. Г-жа Спаска Тонева – Старши експерт ПО в РУО – Перник
И представители на Областна администрация – Перник:
1. Г-жа Цветана Пиралкова – Главен секретар на Областна администрация –
Перник

2. Г-жа Ваня Банкова – Старши експерт в Областна администрация – Перник и
секретар на Областния съвет за развитие на област Перник.
3. Г-жа Михаела Асенова – Старши юрисконсулт в Областна администрация –
Перник
Заседанието бе открито в 14 часа от зам.- председателя на Областния съвет
за развитие на област Перник – г-н Иво Иванов.
По първа точка от дневния ред:
След кратки приветствени думи, заседанието продължи с представяне на
предварително заявения дневен ред, както следва:
1. Откриване на заседанието и гласуване на дневния ред
2. Представяне на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на
деца и ученици в област Перник 2020 – 2022 г.
Лектор: Представител на Изпълнителя по договор
3. Представяне на анализ на индикаторите за изпълнение на Областната
стратегия за развитие на област Перник 2014 – 2020 г.
Лектор: Ваня Банкова – Ст. експерт към ОА Перник
4. Дискусия
При извършване на проверка за наличие на кворум за провеждане на
легитимно заседание на Областния съвет за развитие на област Перник бе
установено, че такъв не е наличен.
Г-жа Банкова, в качеството си на секретар на Областния съвет за развитие
на област Перник, предложи на присъстващите членове и гости, въпреки липсата на
кворум заседание по обявения дневен ред да се проведе, а приемането на Областна
стратегия за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици в област Перник
2020 – 2022 г. да се извърши по реда на чл. 72, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие - чрез провеждане на неприсъствена процедура за
вземане на решение. Членовете и гостите на ОСР изразиха съгласие.
По втора точка от дневния ред:
Г-н Иванов даде думата на г-жа Елза Григорова.
Г-жа Григорова представи под формата на мултимедийна презентация
целите и приоритетите на Областната стратегия за подкрепа на личностното
развитие на деца и ученици в област Перник 2020 – 2022 г.
Тя подчерта, че мисията на Областната стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в област Перник е създаване и осигуряване на
ключовите фактори, условия и ресурси за успешна работа за предоставяне в
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образователните институции на обща и допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от област Перник.
В допълнение г-жа Григорова акцентира, че в периода 2020-2022 г. в
системата на предучилищното и училищното образование в област Перник се цели
да бъде осигурена цялостна и пълноценна подкрепа за личностно развитие на всяко
дете и ученик за реализация на потенциала, развитие на способностите и уменията
им в съответствие с техните индивидуални потребности в диалогична среда за
ангажирано участие и сътрудничество на заинтересованите страни.
Във визията на Стратегията са въплътени следните основни идеи:


Идеята за осигуряване на качествено и достъпно образование в регионалната
образователна система, насочено към развитие на мотивирани и способни на
социална и професионална реализация деца и ученици, в която зачитането на
човешките

права,

равнопоставеността,

достойното

отношение

към

различните, социалната справедливост са основни компоненти; и


Идеята за утвърждаване на регионалната образователна политика като
публична

политика,

която

посреща

по-ефективно

широкия

спектър

от

потребности на учениците и индивидуалните им различия и способности и
гарантира благоденствието и успеха на всички деца и ученици.
Отделено бе внимание и на основните приоритети на Стратегията:
1. Осигуряване на специалисти в училищата и детските градини за предоставяне на
обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и
повишаване на компетентността на специалистите;
2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за откликване на
многообразието от потребности на децата и учениците;
3. Сътрудничество и взаимодействие между педагогическите специалисти и обмен на
добри практики.
Г-н Иванов благодари на г-жа Григорова за изчерпателната информация.
Стратегията не беше подложена на гласуване поради липсата на кворум на
заседанието.
По трета точка от дневния ред:
Г-н Иванов даде думата на г-жа Ваня Банкова.
Г-жа Банкова представи в резюме резултатите от изготвения анализ на
индикаторите за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област
Перник 2014 – 2020 г. Тя подчерта, че анализът е целял получаване на конкретни
цифрови показатели

за

степента

на

изпълнение на

стратегическите цели,
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идентифициране на изоставащи в своето изпълнение приоритети, респективно и
набелязване на конкретни корективни мерки за въздействие върху изпълнението
на Стратегията (при необходимост).
Г-жа Банкова уточни, че анализът е изготвен посредством събиране,
систематизиране и обработка на цифрови данни предоставени от: Управляващия
орган (УО) на ПРСР; УО на ОПИК; УО на ОПРЧР; Областна администрация Перник;
Общините на територията на област Перник; Отдел „Статистически изследвания Перник“; ДБТ - Перник; РУО – Перник; КСБ Перник; ДГС на територията на област
Перник
Акцент бе поставен и върху основните изводи от изготвения анализ, а
именно:
-

Сумарното процентно изпълнение на Областната стратегия за развитие
на област Перник 2014-2020 към 2019 г. - 112%;

-

Преизпълнението
изтичане

срока

на
на

голяма

част

действие

на

от

индикаторите,

ОСР,

показва

година

занижени

преди
целеви

показатели за краен резултат;
-

В оставащата една година до края на отчетния период усилията на
отговорните

за

изпълнението

на

ОСР

2014-2020

иституции

и

икономическите и социалните партньори следва да се фокусират върху
реализация целевите показатели на:
Приоритет 1.3. Териториално сближаване;
Приоритет 3.2. Изграждане на устойчив и развит пазар на труда;
Приоритет 4.1. Подобряване на инфраструктурата за опазване на околната среда.
Г-н Иванов благодари на г-жа Банкова за изчерпателната информация.
По четвърта точка от дневния ред:
Г-н Иванов даде думата на присъстващите за коментари и въпроси.
Г-жа Павлова изрази мнение, че Областната стратегия за подкрепа на
личностното развитие на деца и ученици в област Перник 2020 – 2022 г. не бива
да бъде разисквана и приемана в условията на липса на кворум. По отношение на
трета точка от дневния ред, г-жа Павлова подчерта, че анализът е изчерпателен и
обективен, но следва да се помисли върху механизма на залагане на индикаторите
за изпълнение на Областната стратегия за развитие. По нейно мнение умишленото
занижаване на индикаторите следва да се преосмисли и промени като практика.
Г-н Жотев също се включи в дискусията, запитвайки г-жа Григорова дали за
целите на Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на деца и
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ученици в област Перник 2020 – 2022 г. е изготвен анализ на качеството на
предоставяните образователни услуги. Въпросът му бе провокиран от все по
задълбочаващия се тенденция (по негово мнение) с излизането на технически
неграмотни

лица

от

образователната

система.

Лица,

които

не

са

конкурентноспособни на пазара на труда.
Г-жа

Григорова

заяви,

че

анализ

за

качеството

на

предоставяните

образователни услуги не е изготвян. Причината за това е избрания механизъм за
изготвяне на анализ, а именно – подбор и синтез на количествени данни. За
анализ на качествените показатели са необходими теренни изследвания – заяви
тя.
Г-жа Пиралкова изрази задоволство от резултатите по представените два
документа. Тя добави, че новия Закон

за предучилищното и

училищното

образование осигурява постамент, на който общините и областните администрации
да положат основите на стратегическото си планиране за целите на една поефективна и по-ефикасна образователна система.
Що се отнася до областните стратегии за развитие, г-жа Пиралкова заяви, че
съвсем скоро се очаква промените в Закона за рагионалното развитие да станат
факт, а с тях се отменя стратегическото планиране на областно ниво. По нейто
мнение, дефицитите в планирането на областно ниво са проличали в представения
анализ на индикаторите за изпълнение на Областната стратегия за развитие на
област Перник 2014 – 2020 г., а вероятно това е и причината те да отпаднат като
ниво на планиране в проекта на новия закон.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Иванов благодари на присъстващите
и закри заседанието с уточнението, че Областната стратегия за подкрепа на
личностното развитие на деца и ученици в област Перник 2020 – 2022 г. ще бъде
изпратена в електронен вариант на всички членове на Областния съвет за развитие
на област Перник, които ще имат седем дневен срок за изпращане на коментари и
препоръки по Стратегията. След изтичането на седем дневния срок се преминава
към реализиране на неприсъствена

процедура по приемане на решение на

основание чл. 72, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
разивтие.

Изготвил:
Ваня Банкова – Старши експерт в Областна администрация – Перник и секретар на Областния съвет за
развитие на област Перник
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

5

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

6

