ПРОТОКОЛ
№6/09.07.2012 Г. от заседание на Областна комисия „Образование, младежки дейности и
спорт“, Зала 1 на Областна администрация - Русе, 09.07.2012 г., 14:00 ч.
Днес, 09.07.2012 г. от 14.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация се проведе Областна
комисия „Образование, младежки дейности и спорт“. Присъстваха 35 от общо поканените 38
души. Отсъстваха представители от община Ветово, Русенска стопанска камара и от Държавна
агенция за закрила на детето.
Г-н Стефко Бурджиев - областен управител на област Русе откри заседанието, като
поздрави присъстващите и се извини за спешното свикване на Областната комисия. Причината
за това е неудовлетворителната оценка на Регионалния инспекторат по образование (РИО) на
МОМН - Русе. Областният управител подчерта, че целта на събирането е да се намери
адекватно решение за обезпечаване на учебния процес през зимния период 2012/2013 г. за
двете училища в община Русе, а именно Професионална гимназия по зърносъхранение и
хранителни технологии (ПГЗХТ) и Професионална гимназия по химични технологии и
биотехнологии (ПГХТБ). Г-н Бурджиев призова членовете на комисията да са активни в
заседанието, за да се намерят най-добрите начини за решаването на проблемите в двете
професионални гимназии. Съжалява, че колективно решение не е взето по-рано, за да се
избегнат натрупаните задължения на училищата към „Топлофикация“ ЕАД. Областният
управител отправи упрек, че ако Регионалният инспекторат си беше свършил качествено
работата, подобен разговор нямаше да бъде на дневен ред. Той изнесе факти за намалелия брой
ученици в разглежданите учебни заведения. Съобщи, че учениците и персонала в сградите са
около 100-120 души. Това е ясна предпоставка за влошаване на икономическия статус на
професионалните гимназии. Г-н Бурджиев сподели, че заедно с г-н Веско Маринов заместник областен управител, са посетили четири професионални гимназии през
изминалата седмица, а именно ПГЗХТ, ПГХТБ, ПГ по електротехника и електроника „Апостол
Арнаудов“ (ПГЕЕ) и ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова” (ПГО). Визитата е била
провокирана от настоящия проблем и насочена към проучването на състоянието на
материално-техническата база, кадровата обезпеченост и икономическото състояние на
заведенията.
Г-н Бурджиев призова всеки член от комисията, който има предложение за
преодоляване на проблемите с двете училища, да изкаже мнението си и да даде своите
предложения.
Г-жа Мария Станчева - председател на Регионалния синдикат „Образование“ към
КТ „Подкрепа“ Русе, изказа своето разочарование относно срещата на предното заседание, а
именно, че Синдикатът не е бил сред поканените. Тя отправи въпроса, кои всъщност са
членовете на тази комисия, щом всеки път те са различни.
1

Г-н Пламен Атанасов - областен координатор ипредседател на общински
координационен съвет на Синдиката на българските учители, също продължи темата, на
която г-жа Станчева даде начало. Изрази несъгласието си с информацията в Протокол № 2 от
19.03.2012 г., в който е отбелязано, че г-н Атанасов е отсъствал, а това е невярно. След като г-н
Бурджиев зададе въпроса защо не е уведомил за това недоразумение, г-н Атанасов отговори, че
е смятал лично да изкаже възражението си на следващото заседание, но не бил поканен на
следващите две срещи и разполагал само с Протоколи №1, №2 и №5.
След като г-жа Станчева и г-н Атанасов изказаха своите възражения, г-н Бурджиев
уточни, че е създадена практика, съдържанието на протокола да се съгласува с членовете и се
обърна към присъстващите да се съсредоточат върху темата, която трябва да се обсъди и да се
вземат решения по поставените проблеми. Областният управител призова г-н Димитър
Райнов - началник на РИО на МОМН да вземе участие в дискусията.
Във встъпителните си думи, г-н Райнов припомни, че на последното заседание е
обсъждана идеята за обединяване на двете училища в една сграда. Той сподели, че за него това
не е решение и добави, че през всеки зимен период се случва едно и също - сливане на
училищата, а след сезонапреместеното училище отново се връща в собствената си сграда. Г-н
Райнов обяви, че сливането е най-лесно като процес, но е временно решение. Преодоляването
на тези трудности може да се случи чрез оптимизация на мрежата от средни училища, защото
тя е достатъчно голяма на територията на областта за броя на учениците, които завършват 7 и 8
клас. Началникът на РИО каза, че вече е почти невъзможно да се разпределят определен брой
паралелки на тази голяма мрежа от средни общообразователни училища и професионални
гимназии. Очакванията са в град Русе на 23 средни училища да се разпределят 20 паралелки.
Той категорично заяви, че без тази непопулярна мярка - оптимизация на мрежата от средни
училища, не може да се продължи.
Областният управител заяви, че РИО е могъл да предотврати паричните дългове на
училищата и зададе въпроса защо не го е сторил.
Г-н Райнов отговори, че отговорността е на директорите. Те са тези, които е трябвало да
се обърнат към РИО и да споделят притесненията си. Организацията става за един ден. Той
добави също, че поради различната подчиненост на съответните училища реално има
затруднения при съвместяването им за по-дълъг период от време. Г-н Райнов заяви, че трябва
да се направят връзки и със съответните министерстваи при добро желание все пак това може
да се случи. Той също счита, че през следващия зимен период за двете училища трябва да се
намери решение.
След изказаното мнение от г-н Райнов, председателят на Областната комисия, г- н
Бурджиев, поиска мнението на г-жа Милена Ениманева - директор на ПГ по химични
технологии и биотехнологии (ПГХТБ) „Проф. Д. Баларев“ .
Г-жа Ениманева каза, че непрекъснато се коментират дълговете на професионалната
гимназия и уточни, че през 2011 г. училището е завършило без задължения. Тя изказа
несъгласие с думите на г-н Райнов, че директорите са виновни за положението на училищата,
които управляват. Защити тезата си, като уточни, че учебните заведения са публични и добави,
че са нужни 1.5 млн. лева за капиталови разходи, за да бъде училището в приличен вид, пари с
които заведението не разполага. Директорът информира, че това ще е втората поредна година,
през която вероятно няма да бъде реализиран прием на ученици. При това положение добро
бъдеще пред училището не се очертава. Това неминуемо ще означава липса на норматив за
учителите и съкращения на персонал. За четирите паралелки би трябвало да останат четирима
учители. В момента 13 - членният педагогически колектив няма как да се запази при 1/3
норматив. Учителите трябва да са на поне половин норматив, за да се запази броят им. Г-жа
Ениманева посочи, че е необходимо да продължи обучението на бъдещи химици и
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биотехнолози, тъй като потребността от тези кадри все пак съществува.
Г-н Стефко Бурджиев отбеляза, че не е възможно само четирима учители да обучат
качествено децата в училище. Той подчерта, че темата на днешния дебат са професионалните
училища, а не основните, от което следва, че темата е изключително важна. Родителите искат
сигурност за бъдещето на училищата, в които евентуално децата им ще се обучават. При
подобно положение на нещата родителите още повече ще се отдръпват от съответните учебни
заведения. Областният управител сподели притесненията си, че важни за обществото професии
няма да се изучават в град Русе. Допуска се изучаване на екзотични езици за сметка на други не
по-малко важни от преводачи професии. Г-н Бурджиев отправи призив към комисията за
спешно решаване на проблемите, тъй като времето е недостатъчно и 15 септември наближава.
Г-жа Рубина Атанасова - директор на Професионална гимназия по
зърнопреработвателни и хранителни технологии „Асен Златаров", изрази мнението си, че
вече не съществуват големи предприятия и може би няма нужда от толкова много кадри.
Въпреки това тези професии трябва да се запазят. Тя информира, че училището не е в
състояние да заплати дълга си към „Топлофикация“ ЕАД, който е в размер на 31 хил. лв.,
натрупан за периода от 01.02-31.05.2012 г. Но друг е и проблемът, че за новия сезон също няма
средства. Пари има за заплати, вода и ток, но не и за отопление. Притесненията на г-жа
Атанасова са, че ако не се изплатят сметките за парно общежитието, с което разполага ПГЗХТ
ще бъде затворено. Допълни, че материалната база на училището е добра, но това се дължи и на
служителите, които работят там. Мъжете преподаватели правят всичко необходимо, за да се
запази материалната база в гимназията. Директорът заяви, че учебната мелница не е затворена
от 10 години. Сега там има 3 тона пшеница и се търси къде да бъде смляна на ишлеме, защото
така ще излезе по-евтино. Г-жа Атанасова още един път заяви, че професии като хлебар ще са
необходими и в бъдеще на региона и страната, поради което трябва да се подготвят такива
кадри. Друг е въпросът как ще става това занапред при тези икономически условия и въпреки
запазената учебна база. Тя обясни също, че при малко ученици бюджетът не достига, от друга
страна не може да менажира пари, тъй като точно е казано какво да се плаща с отпуснатите
средства. Добави, че през ноември парното в училището е било спряно, тъй като до средата на
май Министерството на земеделието и храните (МЗХ) не е върнало нито стотинка от
собствените приходи на училището. Наложило се е да се търси съдействието на РИО на
МОМН - Русе в лицето на г-жа Даниела Везиева, която съдействала за връщането на парите
и професионалната гимназия успяла да заплати сметките си. Г-жа Атанасова призна, че
гимназията не може да се справи самостоятелно. Тя изказа своето съгласие с предложението на
г-н Райнов, че е нужно да се реформира цялата мрежа, но призна, че вече е много късно и
резултатите от това са налице. Директорът попита своите колеги дали са си направили приема
на 100 %, като въпросът не беше отправен към директорите на Математическа гимназия „Баба
Тонка“ и Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, тъй като
единствено там приемът е висок. Тя призна, че причината приемът да не е на ниво е, че просто
децата ги няма.
Заместник областният управител г-н Веско Маринов се включи в дебата, като
информира, че са били проведени няколко срещи в неговия кабинет, на които срещи
присъствал и г-н Райнов. Към него, г-н Маринов зададе въпросите какво ще се случи с тези две
гимназии и какво ще предприеме РИО за тях, защото служителите в учебните заведения са
обезкуражени, а водата в общежитието е спряна. Този проблем трябвало да стане основна тема
не през 2011 г., а много по-рано. Заместник областният управител заяви, че никой не иска тези
професии да бъдат закрити. Той информира, че е посетил община Бургас и там е констатирал,
че три училища учат в една сграда. В морският град му бил зададен въпросът защо той, а не
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РИО проучва ситуацията относно обединяването на училища.
На свой ред г-н Райнов отбеляза, че каквото е трябвало да се направи от негова страна е
било свършено. Той заяви, че в Бургас още от 2001 г. е стартирала процедура държавните
училища да станат общински. Очаква се с новия закон за училищното образование да се
задейства процедура за децентрализация и кметовете ще могат да оперират по-лесно. Добави
също, че РИО не може да каже на общината какво ще се случва с училищата, дали ще се
закриват или не. Оптимизацията на учебния процес изисква политическо съгласие, което е
потърсил, но не се е стигнало до разбирателство и така всички училища са ощетени.
Г-н Маринов не беше удовлетворен от обосновката на г-н Райнов и отново зададе
въпросите си, като в отговор началникът на РИО каза, че трябва да се попитат първостепенните
им разпоредители.
Г-н Бурджиев попита какви регулативни механизми ще се създадат, с които
диспропорциите в приема да бъдат преодолени и същевременно да се запази обществения
интерес. Той заяви, че едни училища са толерирани, а други потискани и дискриминирани, към
това добави, че е цинично да се смята, че отговорът е един, а именно, че това е проблем на
министерствата и директорите.
Г-н Айдън Юсеииов - директор на Професионална гимназия по електротехника и
електроника /ГГГЕЕ/, сподели мнението си, че ролята на директора е да менажира парите, с
които разполага, тъй като се отпускат пари за всеки ученик. Той е този, който преценява за
какво ще се правят разходи и за какво не. Директорът заяви, че на него не му се е случвало да
не му възвърнат парите от собствените приходи на училището. Това би станало единствено ако
е за нещо нецелесъобразно. Г-н Юсеинов изтъкна, че се стреми да няма подобни задължения
към „Топлофикация“ ЕАД, като е преценил за разумно да намали топлоподаването в 14:30 ч.,
когато си тръгват учениците. Заяви, че прецизно пресмята бюджета, с който разполага, но в
същото време и постоянно търси спонсори и помощ дори от свои бивши възпитаници.
Директорът на ПГЕЕ сподели, че според него родителите са тези, които решават къде ще учат
децата им и ще запишат детето си, ако се налага в друга област, но не и в училищата, в които ги
насочва регулираният Държавен план-прием на ученици.
В дебата взе участие и г-жа Диана Иванова - директор по Професионална гимназия
по облекло (ИГО) „Недка Иван Лазарова“. (ПГО беше сред училищата, посетени от г-н
Бурджиев и г-н Маринов). Тя заяви, че е обърнала нужното внимание на посетителите и им е
показала всичко, което се извършва в сградата. Училището работи и по проекти към Агенцията
по заетостта. Тя вярва, че русенската индустрия има нужда от кадрите, които ПГО подготвя. Гжа Иванова изказа съчувствието си към директорите на училищата- ПГХТБ и ПГЗХТ, тъй като
самата тя е преживяла закриването на ПГ по текстил, който процес описа като болезнен. Заяви,
че родителите задават въпроси, относно смени и брой паралелки, но директорите не могат да
отговорят, тъй като никой не им дава информация. Г-жа Иванова каза, че промени
действително трябва да има, защото днес се говори за едни училища с проблеми, но има
вероятност утре да бъдат други.
Г-н Илия Костов - председател на Сдружение на директорите в средното
образование за Русе - сподели мнение, че проблемът не е от скоро и са замесени много
политически фигури. Според него Областната комисия трябва да се обедини и да намери
правилното решение. Добави също, че Общината трябва да отдели пари за образованието като
приоритет.
В отговор г-н Бурджиев информира, че е било направено проучване за разходите на
общините. Имало е възможност да се отделят по 0.5 % от бюджета на Община Русе за всяко
училище и всичко е щяло да бъде наред. Това е нямало да натовари бюджета, но се е намерило
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начин Общината да бъде „стресната“ и да не отпусне пари. Той обвини РИО за това, че вече 4
години не генерира идеи, тъй като не е заинтересована да има преструктуриране. Областният
управител предложи на комисията да се вземат решения, като даде своите предложения за
гласуване, както следва :
1. Директорите на ПГХТБ „Професор Д. Баларев“, ПГЗХТ „Професор д-р Асен
Златаров“, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, заедно с представители на РИО на МОМН да огледат
Материално-техническата база (МТБ), включително и на общежитието и да предложат
конкретни варианти за икономически най-целесъобразното използване в периода 01.11.2012 г.31.03.2013 г.
Срок: 18.07.2012 г.
Отговорник: Д.Райпов - началник на РИО на МОМН Русе
2. Междуведомствената работна група по т. 1 да подготви подходяща по съдържание
Докладна записка до съответните министри за целево финансиране на двете професионални
гимназии с оглед изчистване на натрупаните им задължения за електроенергия и топлоенергия
и създаване на нормални условия за живот в общежитието.
Срок: 20.07.2012 г.
Отговорник: Д. Райнов - началник на РИО на МОМН Русе
3. Следващото заседание на Областната комисия „Образование, младежки дейности и спорт“ за
обсъждане и приемане на разработените от Междуведомствената работна група по т. 1
документи да се проведе на 24.07.2012 г. от 14,00 ч. в зала 1 на Областната администрация.
Срок: 24.07.2012 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
Г-н Димитър Райнов отправи запитване относно ПГЗХТ „Професор д-р Асен Златаров“,
а именно къде ще бъде преместена предвид спецификата на обучение и МТБ в сградата.
Г-н Бурджиев отговори, че именно за това е нужно да се направи оглед на
горепосочените учебни заведения, за да се вземе най-адекватното решение, като той даде
предложение, че рационално решение би било преместването на ПГ по зърнопреработвателни и
хранителни технологии в ПГСС „Ангел Кънчев“ Образцов Чифлик. Добави също, че ПГХБТ и
ПГЕЕ могат да се помещават в една сграда като учениците от ПГХБТ заемат втора смяна в
ПГЕЕ.
На свой ред г-н Райнов предложи да се направи разчет от всички директори за
необходимостта от МТБ - кабинети, лаборатории и канцеларии.
Г-жа Ениманева попита дали сливането е единствения вариант и ако има други
предложения биха ли били приети.
Областния управител отговори, че ако се докаже, че са рационални решения и
комисията ги приеме, предложенията ще се одобрят.
Г-жа Атанасова акцентира, че ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура
(ПГДВА) „Йосиф Вондрак“ е също земеделско училище и техните ученици домуват в
общежитието на ПГЗХТ от 12 години. Тя предложи ПГДВА да бъде включена в комисията.
Директорът на ПГДВА, г-н Димитър Цанев заяви, че училището което ръководи е на
регулиран режим относно парното отопление. Добави също, че всичко е свързано с уменията за
менажиране, като даде за пример поддръжката на дограмата на училището, която е грижа на
служителите на учебното заведение и по този начин се пестят пари. Относно предложението на
г-жа Атанасова, г-н Цанев уточни, че дървообработването е различно от хранително-вкусовата
промишленост, но все пак ПГДВА ще се включи в комисията.
Г-жа Мария Станчева сподели своите притеснения, че ако двете училища се съберат на
едно място, сградата която остане необитаема има вероятност да бъде разграбена. От друга
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страна двете училища са към различни министерства, ако се налага, нека министерствата се
договорят как ще се извърши сливането.
Г-н Бурджиев припомни, че учениците в двете сгради са малко - под 100 деца, затова
временното събиране в една сграда не е решение.
Г-жа Камелия Денчева - директор на Професионална гимназия по строителство,
архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ предложи въпросът да се обсъди в по-широк състав,
тъй като други училища също биха могли да предложат домуване.
След изказванията г-н Бурджиев предложи, а комисията единодушно прие следните
решения:
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1. Директорите на ПГХТБ „Професор Д. Баларев”, ПГЗХТ „Професор д-р Асен
Златаров”, ПГСС „Ангел Кънчев’’, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов” и ПГДВА „Йосиф Вондрак”,
заедно с представители на РИО на МОМН да огледат Материално- техническата база,
включително и на общежитието и да предложат конкретни варианти за икономически найцелесъобразното й използване в периода 01.11.2012г. до
31.03.2013г.
Срок: 20.07.2012г.
Отговорник: Д. Райнов - началник на РИО на МОМН Русе
2. Междуведомствената работна група по т. 1 да подготви подходяща по съдържание
Докладна записка до съответните министри за целево финансиране на двете професионални
гимназии с оглед изчистване на натрупаните задължения за електроенергия и топлоенергия и
създаване на нормални условия за живот в общежитието.
Срок: 20.07.2012г.
Отговорник: Д. Райнов - началник на РИО на МОМН Русе
3. Следващото заседание на Областната комисия „Образование, младежки дейности и
спорт” за обсъждане и приемане на разработените от Междуведомствената работна група по т.
1 документи да се проведе на 24.07.2012г. от 14,00ч. в зала 1 на Областна администрация.
Срок: 24.07.2012г.
Отг. Областна администрация Русе
Г-н Бурджиев благодари за присъствието и участието и закри заседанието.
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