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

ПРОТОКОЛ № 1/28.01.2015 г.
от заседание на Постоянната комисия по заетост, проведено на 28 януари 2015 г., 10.00
часа, Зала 1 на Областна администрация Русе

На 28.01.2014 г. (сряда) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Постоянната комисия по заетост, на което присъстваха 26 от 31 члена.
Отсъстваха 5 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. Приемане на план-график за дейността на Постоянната комисия по заетост през
2015 г.
Докладва: Областна администрация Русе
2. Обсъждане и съгласуване на проект на държавен план-прием по професии и
специалности за учебната 2015/2016 г. на държавните професионални гимназии и
паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ на територията на
област Русе.
Докладва: Димитър Райнов – Началник на Регионален инспекторат по
образование Русе
3. Разни
Докладват: Членовете на комисията
По първа точка от дневния ред докладва г-жа Десислава Пенчева – старши
експерт в отдел АКРР към ДАКРДС, която представи годишната индикативна програма за
дейността на комисията. (Приложение 1)
След като се запознаха с информацията по първа точка от дневния ред членовете на
комисията се обединиха около следното решение: Членовете на Постоянната комисия по
заетост съгласуват така предложения план-график за дейността ѝ през 2015 г.
Решението беше гласувано единодушно.
Гласували: 26; За – 26; Против – 0; Въздържали се – 0.
По втора точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-н Димитър Райнов –
началник на РИО Русе.
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Г-н Райнов представи подробно и чрез презентация проекта на държавен план –
прием по професии и специалности за учебната 2015/2016 г. на държавните професионални
гимназии и паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ на
територията на област Русе, като отбеляза, че основен акцент в плана за тази година са
„защитените професии”, децата със специални образователни потребности и увеличаване на
други форми на обучение, различни от дневната. (Приложение 2, Приложение 3).
Г-н Райнов обърна внимание на слабата мотивация сред учениците и родителите при
избора на подходящо образование с професионална ориентация. Професионалното
образование трябва да бъде насочено към изграждане на нагласи и умения за работа в реална
работна среда (дуално обучение).
Г-н Райнов отбеляза, че в Постоянната комисия по заетост се работи от една година
за готовността на област Русе за списък със „защитени професии”, които да се включат в
държавния план-прием. Той подчерта още, че партньорството с ДРСЗ Русе и Бюрата по
труда по определяне на „защитените професии”е изключително успешно.
Г-н Драгомир Николов – директор на ДРСЗ Русе в подкрепа на казаното от г-н
Райнов сподели за срещите, които се провеждат с РИО Русе и за взаимодействието между
тях.
Г-н Станчев благодари на г-н Райнов за подробната презентация и изрази своето
притеснение от липсата на мотивация сред младите хора и призова всички отговорни
институции да обединят усилията си в посока преодоляване на отрицателните нагласи към
професионалното обучение. Според него е необходимо да се търсят всички възможни форми
за популяризиране на професионалното обучение като възможност за по-добра последваща
заетост.
Г-н Райнов отговори, че мотивацията в родители и деца е следствие от
възможностите за реализация. От две години към МОН работят кариерни центрове в
областните градове за професионално ориентиране на децата, но това не е достатъчно.
Г-н Стефан Петков – председател на УС на Регионалната занаятчийска камара
сподели опита, който имат от организирането на информационни срещи между
представители на бизнеса и професионалните училища с цел презентиране на определени
професии пред учениците. Това са начините бизнеса да мотивира младите хора чрез
различни презентации, лекции, запознаване с възможностите за кариерно развитие.
Г-жа Кристина Георгиева – директор на Регионална дирекция „Социално
подпомагане” Русе предложи да бъдат организирани разяснителни кампании в Центровете
за обществена подкрепа в общините на територията на област Русе сред родители и ученици,
които са в риск за отпадане от образователната система.
В хода на дискусията по втора точка от дневния ред се прие идеята да се сформира
работна група, която да набележи конкретни мерки за предприемане на действия за
намаляване броя на необхванатите и отпадащи ученици в задължителна училищна възраст и
конкретни инициативи сред младите хора за професионално ориентиране.
След изчерпване на втора 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
приложение на Закона за народната просвета, съгласува предложението за държавен планприем по професии и специалности за учебната 2015/2016 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
2015/2016 г. на държавните професионални гимназии и паралелките за придобиване на
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професионална квалификация в СОУ на територията на област Русе да се оформи надлежно
и да се изпрати в МОН.
Срок: 30.01.2015 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
РИО Русе
Решенията бяха гласувани анблок.
Гласували: 26; За – 26; Против – 0; Въздържали се – 0.
Преди да даде думата по трета точка от дневния ред „Разни” г-н Станчев напомни
на присъстващите на заседанието, че с писмо на Областния управител на област Русе с изх.
№ 37-00-3/18.11.2014 г. е изпратено подписаното на 10.10.2014 г. Национално рамково
споразумение за изпълнение на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция
за младежта.
В писмото е указано да се изпраща информация за реализираните дейности по Плана
за съответното тримесечие в секретариата на Координационния съвет, с копие до Областния
управител на област Русе. До този момент такава информация е постъпила само от община
Две могили (писмо с наш вх. №37-00-3#41/08.01.2015 г.).
Г-н Станимир Станчев предложи на членовете на комисията да приемат следното
решение: Всички институции, които имат пряко касателство към младежката
заетост и изпълнението на Националния план за Европейската гаранция за младежта
(Общините, РИО Русе, Дирекция „Регионална служба по заетостта” Русе, Дирекции
„Бюро по труда” – Русе, Бяла, Ветово, РУ „Ангел Кънчев”) и всички членове на
комисията, които имат реализирани действия по изпълнението му да изпратят в
Областна администрация Русе обобщена информация за 2014 г.
Отговорник: Членовете на комисията
Срок: 15.02.2015 г.
След гласуване на решението г-н Станчев предостави възможност на членовете на
Комисията за изразяване на мнения и становища.
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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