
П Р О Т О К О Л
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ОТ УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНО - КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Днес, 09.12.2013 г., от 14:00 часа в Регионален инспекторат по образованието -
Велико Търново се проведе учредително заседание на Обществено-консултативния съвет
към Регионален инспекторат по образованието, Велико Търново. Заседанието се ръководи
от инж.Розалия Личева, началник на РИО -Велико Търново и председател на Обществено-
консултативния съвет. На заседанието присъстваха:

1. Гражданско движение „ДНЕС" с представител В.Белчева
2. Сдружение „Виктория 04" с представител Маринела Пенчикова
3. Сдружение „Бъдеще за нас" - град Лясковец с представител Даниела Бърнева
4. Център „Мария" с представител Таня Русева
5. СБУ към КНСБ с представител Мария Георгиева
6. Теменужка Иванова - председател на Регионален синдикат „Образование" към

КТ „Подкрепа"
7. СРС към КТ „Подкрепа" - Иван Стефанов
8. Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България - област

Велико Търново с представител инж. Марин Цонев
9. Сдружение „Живот в спектъра" с представител Ивайло Райнов
Поради липса на кворум съгласно чл. 18, ал. 1 от Проекта за вътрешни правила за

организацията и дейността на Обществено - консултативния съвет към РИО - Велико
Търново и съгласно чл. 18, ал.2 от същия, заседанието на Съвета се отложи с един час.

В 15.00 ч. започна заседанието на Съвета с присъстващи:
1. инж. Розалия Личева - началник на РИО, гр. Велико Търново
2. Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България - област

Велико Търново с представител инж. Марин Цонев
3. Сдружение „Виктория 04" с представител Маринела Пенчикова
4. Сдружение „Бъдеще за нас" - град Лясковец с представител Даниела Бърнева
5. Център „Мария" с представител Таня Русева
6. СБУ към КНСБ с представител Мария Георгиева
7. Теменужка Иванова - председател на Регионален синдикат „Образование" към

КТ „Подкрепа"
8. СРС към КТ „Подкрепа" - Иван Стефанов
9. Гражданско движение „ДНЕС" с представител Виолета Белчева

10. Сдружение „Живот в спектъра" с представител Ивайло Райнов
От заседанието отсъстваха по уважителни причини представителите на:
- Областния управител: г-н Стефан Стефанов, заместник областен управител на

област Велико Търново;
- Стопанска камара,Вслико Търново: г-н Митко Господинов;
- Национално сдружение на общините: г-жа Пенка Игнатова;
- РС на КНСБ: г-жа Десислава Янева;
- Сдружение „Образователен свят": г-жа Марияна Георгиева.
Председателят на Обществено-консултативния съвет към РИО-Вслико Търново

предложи заседанието да се проведе със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Да се проследи представителството на неправителствените организации, заявили
участие в Съвета, и да се вземе решение за състава на Съвета

2. Обсъждане и приемане Правила за устройството и дейността на Съвета



3. Избиране на заместник-председател на Съвета, след приемане на Правилата за
устройството и дейността на Съвета

4. Организационни въпроси и обсъждания
Други предложения не бяха направени.
Дневният ред бе гласуван и приет.

По точка 1. от дневния ред:
От заявилите участие организации, следните са представили необходимите

документи и отговарят на изискванията на чл. 11 от Рамковите правила за дейността на
обществен о-консултативните съвети към регионалните инспекторати по образованието:

1. Гражданско движение „ДНЕС" с представител В.Белчева
2. Център „Мария" с представител Таня Русева
3. Сдружение „Бъдеще за нас" - град Лясковец с представител Даниела Бърнева
4. Сдружение „Образователен свят" - град Велико Търново с представител

Марияна Георгиева
5. Сдружение „Виктория 04" с представител Маринела Пенчикова
6. Сдружение „Живот в спектъра" с представител Ивайло Райнов
Сдружение „Младежи, образование и общество" не е вписано в Регистъра за

юридическите лица с нестопанска цел, поради което понастоящем не може да бъде
включено в състава на Съвета.

Розалия Личева: От 15-членен състав 10 присъстват, което прави заседанието
легитимно за вземане на решение.

Розалия Личева: Съгласно така представените кандидатури ще издам заповед за
сформиране на Съвета.

По точка 2. от дневния ред:
Розалия Личева: Имате ли нови предложения към предварително предоставеният

Ви Проекта за правила за устройството и дейността на Съвета? Част от предложенията,
получени преди заседанието, са включени в текста, който предстои за обсъждане.

Няма предложения.
Розалия Личева: Предлагам работата по Правилата да започне. Има ли други

предложения?
Няма други предложения.
Розалия Личева изчита Проекта за правила за устройството и дейността на Съвета,

след което се пристъпи към изказвания и предложения:
- Розалия Личева: По отношение на чл. 14, ал. 2 не мисля, че трябва да се

самоизключват хора от списъчния състав на Съвета. Да се прави годишен отчет и да се
обявят представителите с по-голям брой отсъствия, които не са уведомявали Съвета
предварително за причините. Предлагам 14, ал. 2 да отпадне.

- Розалия Личева: Предлагам към чл. 16 да се добави нова ал. 2 с текст: Съветът
планира заседанията си в началото на всяка календарна година. Настоящата алинея 2 да
стане алинея 3 и да се добави нова алинея 4 с текст: В края на календарната година
началникът на Регионален инспекторат по образованието представя пред Съвета отчет
за извършената дейност.

- Марин Цонев: По отношение на чл. 19, ал.5 смятам, че три дни е прекалено кратък
срок. Календарни дни ли се имат предвид или работни ?

- Виолета Белчева: Във всички нормативни актове се имат предвид календарни дни.
- Марин Цонев:Предложение: срокът по чл. 19, ал.5 да е 15 дни.
- Виолета Белчева: предлагам срокът да е седем дневен.
- Розалия Личева: също предлагам срокът по чл.19, ал.5 да е седем дневен
- Розалия Личева:В чл. 19, ал. 6 думата „отстраняват се" не е точна. Нека да е „се

гласуват".
- Розалия Личева: В чл. 20, ал.1 да се замени „изпраща" с „представлява".
- Марин Цонев: Нека да добавим, че членовете на Съвета могат също да подпомагат

материално дейността на Съвета.



- Розалия Личева: Предпочитам материал но-техническото осигуряване да се поеме
от РИО като администрация.

инж.Розалия Личева даде думата за обсъждания по направените предложения и
изказвания.

- Виолета Белчева: В правилника не видях взаимовръзката между институциите. Не
е регламентиран начинът как решенията ще бъдат придвижвани до Общинските съвети, до
МОН.

- Розалия Личева: Смятам, че Съветът към РИО предполага действия съобразно
функциите, задълженията и отговорностите на РИО. А ние имаме задължение да
комуникираме с други институции, но не можем да им възлагаме политики.

- Мария Георгиева: Член на Съвета е Стефан Стефанов, това е достатъчен факт.
- Виолета Белчева: Не е до участието. Как ще се развият политиките, ако нямаме

примерно представители на областта или дори да са тук, какво се прави конкретно?
- Марин Цонев: Първоначално беше замислено председател на Съвета да не е

началника на РИО, а обществено лице.
- Виолета Белчева: Ние по какъв начин можем да задължим като Обществено-

консултативен съвет решенията ни да бъдат провеждани от съответните институции?
- Марин Цонев: От тук чрез Началника на инспектората, предложенията ни и тези

от другите консултативни съвети отиват в МОН.
- Виолета Белчева: Може ли на база Обществено-консултативния съвет, РИО да

внася предложения към други институции.
- Розалия Личева: Вие правите предложения. Гласуват се. Вземат се решения. Те ми

се предоставят в протокол и аз предприемам действия съобразно своите компетенции да
изпълня тези решения и на следващо заседание Ви уведомявам за извършените действия и
резултатите.

Розалия Личева: След обсъждането по проекта за Правила за устройството и
дейността на Съвета, имаме следните предложения за промяна:

1. Да отпадне чл. 14, ал. 2
2. В чл. 19, ал.5 - да се промени срока от 3 на 7 дни
3. В чл. 19, ал. 6 - да се промени така: „Новият текст на протокола съобразно
поправените грешки и/или пропуски се гласува на следващото заседание. "
4. Чл. 16 да се измени по следния начин - да се добави нова ал. 2 с текст: Съветът

планира заседанията си б началото на всяка календарна година. Настоящата алинея 2 да
стане алинея 3 и да се добави нова алинея 4 с текст: В края ла календарната година
началникът на Регионален инспекторат по образованието представя пред Съвета отчет
за извършената дейност.

5. В чл. 20, ал.1 да се замени „изпраща" с „представлява".
Има ли други предложения?

. Розалия Личева: Предлагам да пристъпим към гласуване на Правилата и новите
предложения за изменението и допълнението им .

Членовете на Съвета единодушно приеха Правилата за организацията и дейността
на Съвета с предложените промени, направени в настоящото заседание.

'

По точка 3. от дневния ред:
инж. Розалия Личева: Предлагам да се открие процедура за избор на заместник-

прсдседател.
- Марин Цонев: Предлагам г-жа Пенка Игнатова.
- Виолета Белчева: Поддържам кандидатурата на г-жа Игнатова.
Розалия Личева: Има ли други предложения ?
Няма други предложения.
Моля за гласуване на направеното предложение: г-жа Пенка Игнатова да бъде

замести ик-председател на Съвета.
След проведено гласуване, единодушно се прие г-жа Пенка Игнатова да бъде

заместник-председател на Съвета.
Розалия Личева: В качеството си на председател на Съвета определям за секретар

Христина Бахова, младши експерт в РИО - Велико Търново.



По точка 4. от дневния ред:

инж.Розалия Личева предложи на следващото заседание да бъде обсъден плана за
заседанията на Съвета през 2014 година, който ще бъде подготвен и изпратен
предварително до всички членове.

В рамките на една седмица членовете на Съвета ще получат копие от Протокола от
днешното заседание, Вътрешните правила за устройството и дейността на Съвета и
заповедта за конституирането на Съвета.

- Виолета Белчева: Кога се очаква следващото заседание?
- Розалия Личева: В края па януари също се свиква и Комисията по заетост, за да се

разгледат заявките за държавен план-прием през учебната 2014/2015 година, за ученици,
завършили VII клас или основно образование - в профилирани гимназии, професионални
гимназии и спортни училища.

Това, което предстои в РИО, са конкурсите за директори на общински училища и
на общински обслужващи звена в областта. Очаквам конкурсите да са приключили в края
на януари 2014 г. и считам, тогава да е следващото заседание на Съвета.

Розалия Личева: Други въпроси има ли за обсъждане ?
Не бяха поставени.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществено-консултативния

Съвет приключи в 16.00 часа.

09,12.2013г., Велико Търново

Секретар:
(Христина Бахова)

Председател:
(инж.Розалия Личева)


