ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ 1/07.01.2019 г.
от съвместно заседание на Постоянната комисия по заетост и
Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта

Днес, 07.01.2019 г., се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия по
заетост и Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта,
по инициатива на Регионалното управление на образованието (РУО).
То беше председателствано от заместник областния управител на област Русе г-н
Валентин Колев и протече при следния дневен ред:
1. Организиране на дейностите за планиране и утвърждаване на държавния планприем в област Русе за учебната 2019/2020 г.
Докладва: г-жа Росица Георгиева, началник на РУО Русе;
2. Постановление №111 на Министерски съвет от 25.06.2018 г., с което са утвърдени
Списък със защитените от държавата специалности от професии и Списък на специалности
от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
Докладва: г-жа Слава Рачева, старши експерт по професионално образование в РУО
Русе;
3. Разни
Докладват: Членовете на Комисиите
Предвид изключителната актуалност на темите, застъпени в дневния ред, в
заседанието се включиха и директори на училища от областта.
Г-н Валентин Колев откри заседанието с уточнение, че провеждането му е във връзка
със стартиране на процеса по реализиране на държавния план-прием в област Русе за
учебната 2019/2020 г. Отбеляза още, че фокус на събитието ще е организиране на дейностите
за планиране и утвърждаване на план-приема, както и промени в нормативната уредба.
По първа точка от дневния ред, началникът на РУО д-р Росица Георгиева запозна
присъстващите в детайли с разработените от Министерството на образованието и науката
Правила за планиране и реализиране на държавния план-приема в 8-ми клас в
неспециализираните профилирани гимназии, средните и обединени училища. Предмет на
правилата са информационните, организационните, административните и комуникационните
мерки, които се предприемат от институциите в системата на образованието и
заинтересованите страни в изпълнение на нормативната уредба и политиките в сферата на
образованието.
Д-р Георгиева посочи, че срокът за подаване на мотивирани предложения за планприема в РУО Русе е 15 януари и отправи молба към директорите на гимназиите, средните и
обединените училища заявките им да бъдат изготвени при спазване на ДОС, както и да бъда
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съобразени с политиките на МОН за преструктуриране на приема по профили и професии в
посока на STEM профили и технически и ИТ професии, както и за повишаване процентното
съотношение на приетите ученици в 8-ми клас в професионални гимназии и паралелки с
професионална подготовка; условията за осигуряване на материално-техническа база,
обезпечаване с педагогически специалисти, преминаване към едносменен режим;
потребностите на пазара на труда, установените партньорски отношения с работодатели,
подадените заявки и становища, предлаганите възможности за добра последваща реализация.
(Приложение 1)
Отношение по темата взеха проф. Красимир Ениманев, председател на Русенска
стопанска камара и г-н Станимир Станчев, член на УС на Конфедерация на
работодателите и индустриалци в България Русе. Те се обединиха около мнението, че
трябва да бъдат синхронизирани действията в посока на един балансиран и отговарящ на
потребностите на пазара на труда план-прием, въпреки неблагоприятната демографска
тенденция и трудностите, които среща бизнеса.
От своя страна, д-р Росица Георгиева за пореден път призова работодателските
организации за активно партньорство с училищата от региона.
По втора точка от дневния ред г-жа Слава Рачева, старши експерт
професионално образование в РУО представи Постановление № 111 на Министерски съвет
от 25.06.2018 г., с което са утвърдени Списък със защитените от държавата специалности и
професии и Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда. Тя акцентира на критериите за определянето им и на условията и реда за
допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по
защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда. (Приложение 2)
В края на своята презентация г-жа Рачева посочи, че броят на учениците към
10.12.2018 г., завършващи основно образование спрямо същия период на предходната година
е с 21 по-малко, т.е. 1660 към 1681.
Началникът на РУО се обърна с молба към представителите на работодателите да
посочат от какви професии и специалности имат нужда, за да може държавния план-прием
да отговори на техните изисквания.
В хода на дискусията, директорът на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ г-жа
Диана Иванова отбеляза, че стремеж на всички е да се работи в посока избягване
конфронтация между профилираните и професионалните училища, защото на пазара на
труда има нужда от всяка една специалност.
Заместник областният управител подчерта, че сме в началото на един изключително
труден процес по планирането и реализирането на план-приема в област Русе. Усилията и
мерките, които държавата и заинтересованите страни предприемат и ще предприемат във
всички възможни посоки е за един по-успешен и полезен план-прием, който ще даде ефект в
следващите 4 – 5 години.
В точка Разни беше дадена думата на г-жа Зорница Богданова, представител на СНЦ
„Развитие на социалния капитал“, която предостави информационни материали по проект,
чиято основна цел е насърчаване на социалното включване, повишаване на мотивацията за
самостоятелен начин на живот и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания в
Община Сливо поле.
В заключение, г-н Колев напомни на представителите на общините, че съгл. чл.5, ал.4,
т.6 от Постановление №100/08.06.2018 г. на МС, е необходимо кметовете на общини чрез
областните управители да предоставят на Координационното звено по чл. 2, ал. 1
информация за наложените наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и
училищното образование на територията на областта, като даде срок до края на работния ден
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на 08.01.2019 г. изисканата информация да бъде изпратена в Областна администрация Русе
(без общините Бяла и Русе).
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Валентин Колев закри съвместното заседание
на Постоянната комисия по заетост и Постоянната комисия в областта на образованието,
младежките дейности и спорта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Заместник областен управител
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Съгласували:
Иваничка Банчева
Директор на ДАКРРДС
Елица Петкова
Началник на отдел АКРР
Изготвили:
Вечие Ибрямова
Гл. експерт в отдел АКРР
Десислава Пенчева
Ст. експерт в отдел АКРР
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