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

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Областната комисия по заетост,
проведено на 30.01.2013 г., 10.00 часа, Зала Свети Георги на Областна администрация Русе

На 30.01.2013 г. (сряда) от 10.00 часа в Зала Свети Георги на Областна
администрация Русе се проведе заседание на Областната комисия по заетост, на което
според приложен списък се явиха 24 от 27 члена. Налице беше необходимият кворум за
провеждане на заседание. Отсъстваха представителите на КНСБ Русе, Община Ветово,
Дирекция „Бюро по труда” Бяла и Русенска търговско-индустриална камара.
Г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе откри заседанието,
предложи и с пълно мнозинство беше одобрен следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за дейността на Областната комисия по заетост за 2012 г. и
план-график за 2013 г.
Докладва: Пенка Попова – началник отдел “Административен контрол и
регионално развитие”
2. Обсъждане, съгласуване и приемане на проекта за държавен план-прием по
професии и специалности в държавните и общински училища за учебната 2013-2014 г.
Докладва: Димитър Райнов – началник на РИО на МОМН
3. Разни
Докладват: Членовете на Областната комисия по заетост
Г-н Бурджиев даде думата на г-жа Пенка Попова – началник отдел
„Административен контрол и регионално развитие” да представи отчета за дейността на
Областната комисия по заетост за 2012г. и план-график за 2013г.
Г-жа Попова докладва за броя на проведените през 2012г. заседания на Областната
комисия по заетост и за навременното изпълнението на всички взети решения и представи
План-графикът за изпълнение на дейността на комисията през 2013г. както следва:
м. Януари 2013 г.
Заседание за обсъждане, съгласуване и приемане на проекта за държавен планприем по професии и специалности в държавните и общински училища за учебната 20132014г.
м. Септември 2013 г.
Заседание за разглеждане и одобряване на постъпилите в Комисията предложения
за регионални програми за заетост през 2014 г.
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м. Ноември 2013 г.
Заседание за Оценка на проектните предложения по Национална програма „От
социални помощи към осигуряване на заетост” за 2014 г.
Г-н Бурджиев благодари на г-жа Попова, след което премина към гласуване на така
предложения план-график.
План-графика за дейността на Областната комисия по заетост през 2013г. се
прие с пълно мнозинство.
По т.2 от дневния ред г-н Бурджиев даде думата на г-н Райнов, за да представи
проекта за държавен план-прием по професии и специалности в държавните и общински
училища за учебната 2013/2014г. в област Русе.
Г-н Райнов представи пред членовете на Комисията проекта на държавния планприем, след което изрази мнение, че е необходимо да се направи преценка за нуждата от
кадри на пазара на труда след четири години. Информира присъстващите за целите на
професионалното образование, а именно:
- да се придобие професионална квалификация в дадено направление;
- да се придобие средно образование.
Г-н Бурджиев поиска становището на г-н Райнов относно продължаване обучението
на децата от закритата Професионална гимназия по зърнопреработване и хранителни
технологии „Асен Златаров” (ПГЗХТ), както и виждането му за запазване специалностите
на Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии „Проф. Д. Баларев”
(ПГХТБ).
Г-н Райнов сподели, че масово желанието на родителите е, децата им да се обучават
в профилирани паралелки и най-вече в профилите икономика и информационни
технологии. Предвид това, учениците се записват в тези направления и част от
професионалните гимназии (ПГ) остават с нереализиран прием. Това е и една от причините
за намаляване броя на учениците в ПГЗХТ и ПГХТБ. Другата основна такава е намаляване
броя на децата в Русе. Поради това, предложението на РИО е учениците от закритата вече
ПГЗХТ да продължат обучението си в Професионална гимназия по селско стопанство
„Ангел Кънчев” (ПГСС) - кв. Образцов чифлик, предвид факта, че и двете гимназии са към
Министерството на земеделието и храните, ПГ по транспорт да се премести в сградата на
ПГХТБ, където са учениците с химични специалности.
Г-н Бурджиев отбеляза, че е целесъобразно учениците да продължат обучението си
в училища, съобразени със спецификата на професионалните им гимназии, като предложи
учениците от ПГЗХТ да продължат обучението си в ПГ по туризъм, предвид близкото
съответствие на специалностите им, а ПГХТБ в ПГ по строителство, архитектура и геодезия
„Пеньо Пенев” (ПГСАГ). Той изрази мнение, че ПГ по транспорт, ПГ по жп транспорт
(вече закрита) и ПГ по речно корабостроене и корабоплаване (ПГРКК) трябва да бъдат
разположени в една сграда, която да обединява всички видове транспорт.
Според г-жа Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро – Русе е
необходимо да се редуцират паралелките не само в професионалните гимназии, а също така
и в профилираните и непрофилирани паралелки на средно общообразователните училища.
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Подчерта още, че е необходимо да се проследи развитието на план-приема в динамика,
обръщайки се към нуждите на пазара на труда. Според нея трябва да се следи и
реализацията на завършилите училище деца, започват ли работа по специалността си и
колко от тях са безработни.
Г-н Бурджиев предложи г-жа Ханджиева да бъде включена като член в комисията
по образование, младежки дейности и спорт, тъй като нейното експертно мнение би било
полезно и там.
Г-н Георги Стоев – областен председател на камарата на строителите подкрепи
предложението ПГХТБ да се премести в сградата на ПГСАГ с мотива, че в съвременното
строителство химията е широко използвана. Той предложи връщането на специалност
„Брокер на недвижими имоти” в ПГСАГ, защото е необходима професионална подготовка в
тази сфера.
Г-н Ганчо Ганев – председател на управителния съвет на Русенска стопанска
камара изрази мнение, че образованието не трябва да се съобразява с нуждите на бизнеса, а
с икономическата обстановка в областта. Според него е необходимо осъществяване на
съвместна работа на общинско и областно ниво, както и тясно сътрудничество с бизнеса и
потвърди, че държавата е в правото си да предлага регулации, съобразявайки се с
необходимостта от кадри в различни области на икономиката.
Г-н Райнов също бе категоричен, че местната власт, не само РИО, трябва да следи и
определя развитието на образованието на местно ниво.
В отговор на г-жа Ханджиева, че броят на учениците във възрастовата група 6-18
годишни в образователната система и в статистическото бюро се разминава, г-н Райнов
отговори, че е вярно и обяснимо. Разликата се дължи на факта, че не всяко дете с адресна
регистрация в област Русе учи на същата територия.
Г-н Веско Маринов – заместник областен управител на област Русе изрази
мнението си, че е по-важно не на кое министерство са подчинени професионалните
гимназии, а това, че те трябва да бъдат съхранени без да се стига до закриването им. Той
изрази своята подкрепа за продължаване на обучението в специалност „Брокер на
недвижими имоти” в ПГСАГ.
По трета точка от дневния ред „Разни” г-н Бурджиев даде думата на г-жа Кремена
Калчева от Дирекция „Регионална служба по заетостта”, която представи презентация на
тема: „Резултати от анкетиране на работодатели от област Русе”.
Г-жа Ханджиева изрази мнението си, че е необходимо да се съдейства на
работодателските организации в събирането на информация и че трябва да се следят
тенденциите на развитие.
Г-н Райнов не се съгласи с предложението на г-н Маринов и г-н Стоев да се
възобнови обучението по специалност „Брокер на недвижими имоти” в ПГСАГ, тъй като
вече има взето решение на заседание на комисията по образование, младежки дейности и
спорт за държавен план-прием.
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Г-н Григоров – заместник кмет на община Русе изрази възмущение, че решенията,
които се вземат от РИО не се съгласуват с Община Русе.
Обобщавайки всичко казано дотук, г-н Стефко Бурджиев – Областен управител
на област Русе предложи следните
РЕШЕНИЯ:
І. Преместването на учебната и административна дейност на Професионална
гимназия по химични технологии и биотехнологии „Проф. Д. Баларев” – Русе (ПГХТБ),
Професионална гимназия по зърнопреработване и хранителни технологии „Проф. д-р Асен
Златаров” – Русе (ПГЗХТ) и Професионална гимназия (ПГ) по транспорт – Русе да се
съобрази със спецификата на съответните приемащи учебни заведения, както следва:
1. Във връзка с ПГЗХТ
1.1. ПГЗХТ да бъде преместена в сградата на ПГ по селско стопанство „Ангел
Кънчев” (ПГСС).
1.2. ПГЗХТ да бъде преместена в сградата на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов”.
2. Във връзка с ПГХТБ
2.1. ПГХТБ да се премести в сградата на ПГ по транспорт.
2.2. ПГХТБ да се премести в сградата на ПГ по строителство, архитектура и
геодезия „Пеньо Пенев” (ПГСАГ).
3. Във връзка с ПГ по транспорт
3.1. ПГ по транспорт да се премести в сградата на ПГХТБ.
3.2. ПГ по транспорт да се премести в сградата на ПГ по речно корабостроене и
корабоплаване (ПГРКК).
ІІ. Приема предложението на Регионален инспекторат по образование – Русе за
държавния план-прием за учебната 2013/2014 година в държавните и общинските
професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за професионална
квалификация в основни, прогимназиални, и средни общообразователни и специални
училища, който да бъде съобразен с решението по точка І, със следната корекция:
1. Професия 524010 „Химик – технолог”, специалност 5240113 „Технология на
биогоривата”, предложена за прием в ПГ по транспорт да отпадне.
2 Професия 851010 „Еколог”, специалност 8510101 „Екология и опазване на
околната среда” да се включи в държавния план-прием след 7 клас, дневна форма на
обучение в ПГСАГ.
Направените предложения по т.2 от дневния ред бяха подложени на гласуване и за
всяко едно от тях се получиха следните резултати:
1. Във връзка с ПГЗХТ
1.1. ПГЗХТ да бъде преместена в сградата на ПГСС.
Гласуване:
1 – „ЗА”
17 – „против”
6 – „въздържали се”
НЕ СЕ ПРИЕМА
1.2. ПГЗХТ да бъде преместена в сградата на ПГ по туризъм.
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Гласуване:
18 – „ЗА”
1 – „против”
5 – „въздържали се”
ПРИЕМА СЕ
2. Във връзка с ПГХТБ
2.1. ПГХТБ да се премести в сградата на ПГ по транспорт.
Гласуване:
- 1 – „ЗА”
- 16 – „против”
- 7 – „въздържали се”
НЕ СЕ ПРИЕМА
2.2. ПГХТБ да се премести в сградата на ПГСАГ.
Гласуване:
21 – „ЗА”
0 – „против”
3 – „въздържали се”
ПРИЕМА СЕ
3. Във връзка с ПГ по транспорт
3.1. ПГ по транспорт да се премести в сградата на ПГХТБ.
Гласуване:
1 – „ЗА”
16 – „против”
7 – „въздържали се”
НЕ СЕ ПРИЕМА
3.2. ПГ по транспорт да се премести в сградата на ПГРКК.
Гласуване:
19 – „ЗА”
0 – „против”
5 – „въздържали се”
ПРИЕМА СЕ
ІІ. Приема предложението на Регионален инспекторат по образование – Русе за
държавния план-прием за учебната 2013/2014 година в държавните и общинските
професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за професионална
квалификация в основни, прогимназиални и средни общообразователни и специални
училища, който да бъде съобразен с решението по точка І, със следната корекция:
1. Професия 524010 „Химик – технолог”, специалност 5240113 „Технология на
биогоривата”, предложена за прием в ПГ по транспорт да отпадне.
2 Професия 851010 „Еколог”, специалност 8510101 „Екология и опазване на
околната среда” да се включи в държавния план-прием след 7 клас, дневна форма на
обучение в ПГСАГ.
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Гласуване:
22 – „ЗА”
0 – „против”
2 – „въздържали се”
ПРИЕМА СЕ
Като резултат, Областната комисия по заетост прие по т. 2 от дневния ред следните
РЕШЕНИЯ:
І. Преместването на учебната и административна дейност на ПГХТБ, ПГЗХТ и ПГ
по транспорт – Русе да се съобрази със спецификата на съответните приемащи учебни
заведения, както следва:
1. ПГЗХТ да бъде преместена в сградата на ПГ по туризъм.
2. ПГХТБ да се премести в сградата на ПГСАГ.
3. ПГ по транспорт да се премести в сградата на ПГРКК.
ІІ. Приема предложението на Регионален инспекторат по образование – Русе за
държавния план-прием за учебната 2013/2014 година в държавните и общинските
професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за професионална
квалификация в основни, прогимназиални и средни общообразователни и специални
училища, със следната корекция:
1. Професия 524010 „Химик – технолог”, специалност 5240113 „Технология на
биогоривата”, след 7 клас, дневна форма на обучение, предложена за прием в ПГ по
транспорт, да отпадне.
2. Професия 851010 „Еколог”, специалност 8510101 „Екология и опазване на
околната среда”, след 7 клас, дневна форма на обучение, да се включи в държавния планприем в ПГСАГ.
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