ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 1/28.01.2016 г.
от заседание на Постоянната комисия по заетост, проведено на 28 януари 2016 г., 10.00
часа, Зала 1 на Областна администрация Русе

На 28.01.2016 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Постоянната комисия по заетост, на което присъстваха 26 от 32 члена.
Отсъстваха 6 от членовете на комисията.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе и
заместник председател на комисията поздрави присъстващите и ги запозна с дневния ред на
заседанието, който беше приет единодушно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане, съгласуване и приемане на проект за държавен план-прием по
професии и специалности за учебната 2016/2017 г. на държавните професионални гимназии
и паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ на територията на
област Русе.
Докладва: г-н Цветослав Димитров, началник отдел „Инспектиране
и организационно – методическа дейност“ в РИО Русе;
2. Разни.
Докладват: Членовете на комисията
В началото на заседанието, г-н Станчев поздрави Дирекция „Регионална служба по
заетостта” – Русе с полученото поредно признание за дейността ѝ. Агенцията е отличена на
национално ниво за 2015 г. за най-голям принос и иновативен подход при реализацията на
схема „Младежка заетост” от новия програмен период по ОПРЧР.
По първа точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-н Цветослав
Димитров – началник отдел „Инспектиране и организационно – методическа дейност“
в РИО Русе.
Г-н Димитров представи подробно и чрез презентация проекта на държавен планприем по професии и специалности за учебната 2016/2017 г. на държавните професионални
гимназии и паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ на
територията на област Русе. (Приложение 1)
Той запозна с изискванията за изготвяне на предложението за държавен план-прием,
като подчерта, че подготовката му е предшествана от целогодишна, активна работа на
училищните ръководства.
Реализираният план-прием за учебната 2015/2016 г. в област Русе е в баланс с
утвърдения такъв, за разлика от други области в страната.
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Учениците на този етап предпочитат обучение в профилирани паралелки пред това в
професионалните гимназии.
Трайна тенденция за намаляване на учениците – 824 за 2015 г. Не трябва да се дава
голяма цифра седмокласници, това би довело до „оголване“ на приема след осми клас, на
който разчитат професионалните гимназии. Търси се баланс.
В област Русе има тенденция за намаляване броя на ученици и това застрашава
реализацията на план-приема.
За това, Министерството на образованието и науката налага квота – да се спазва
приема от предходни години, с малки промени, за да се се защитят професионалните
гимназии.
След това г-н Димитров запозна по-подробно членовете на комисията с конкретните
предложения от страна на професионалните гимназии и СОУ с професионални паралелки.
Г-н Станчев благодари на г-н Димитров за подробната презентация и изрази своите
адмирации към РИО Русе за постигнатия баланс в план-приема. Той подчерта още, че при
формирането на държавния план-прием работодателите трябва да са по-активни в този
процес. Бизнесът трябва да заяви своите нужди и да оказва подкрепа.
Г-жа Галина Ханджиева помоли предварително да бъдат изпращани материалите,
касаещи работата на комисията за съответното заседание.
Тя предложи още да се направи анализ на самите специалностите и дали са
съобразени с икономическия профил на областта. Други въпроси, зададени от г-жа
Ханджиева бяха свързани с информация колко от децата, които завършват, продължават да
работят по специалността, по която са усвоили определени знания и умения – да се
актуализират потребностите; дали част от професионалните гимназии не поддържат
специалности, към които няма голям интерес или след завършването им децата не могат да
се реализират на пазара на труда.
Г-н Димитров отговори подробно на зададените от г-жа Ханджиева въпроси и
предложения.
Отношение по темата взе и проф. Иван Евстатиев – ръководител на Център за
кариерно развитие в РУ „Ангел Кънчев“, който изрази удовлетворение, че е постигнат
добър баланс на различните специалностите и тяхното разпределение в цялата област.
След изчерпване на първа точка от дневния ред г-н Станимир Станчев предложи
следните
РЕШЕНИЯ:
1. Постоянната комисия по заетост в изпълнение на разпоредбите на чл. 25, ал. 4 от
Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 7 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета, съгласува предложението за държавен планприем по професии и специалности за учебната 2016/2017 г. на държавните професионални
гимназии и паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ на
територията на област Русе.
2. Предложението за държавен план-прием по професии и специалности за учебната
2016/2017 г. на държавните професионални гимназии и паралелките за придобиване на
професионална квалификация в СОУ на територията на област Русе да се оформи надлежно
и да се изпрати в МОН.
Срок: 01.02.2016 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
РИО Русе
Решенията бяха гласувани анблок.
Гласували: 26; За – 26; Против – 0; Въздържали се – 0.
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По предложение на г-жа Ханджиева беше инициарано и гласувано още едно решение
– Материалите, касаещи план-приема (при получаване от РИО Русе в Областна
администрация) да бъдат изпращани своевременно на членовете на Постоянната
комисия по заетост преди заседанието ѝ.
По втора точка „Разни“ не постъпиха въпроси и предложения.
Поради изчерпване на дневния ред заместник областният управител закри заседанието
на Постоянната комисия по заетост.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на Област Русе
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