ОДОБРИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Междуведомствена работна група към Областна комисия по
образование, младежки дейности и спорт, проведено на 15.05.2012 г, 14:30 ч. в Зала 1
на Областна администрация Русе
Г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе откри заседанието на
Междуведомствена работна група към Областната комисия по образование, младежки
дейности и спорт, създадена със Заповед №6-95-224/22.03.2012г. На заседанието
присъстваха: Веско Маринов – зам.-областен управител на област Русе; проф. д-р Михаил
Илиев – зам.-ректор в РУ „Ангел Кънчев”; Милен Добрев – изпълнителен директор на
РТИК; Димитър Райнов – Началник на РИО на МОМН – Русе; Сашо Щерев – Началник на
отдел „Образование” към Община Русе; Анета Христова – директор на ПГПТ „А. Ц. Буров”
Г-н Бурджиев предложи и единодушно беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изпълнение на План-графика за работа, приет по т.3 от дневния ред на съвместното
заседание на Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт и
Областната комисия по заетост, проведено на 19.03.2012 г.
Докладват: г-н Иван Григоров – зам. – кмет на Община Русе и г-н Димитър Райнов
- Началник на Регионален инспекторат по образование – Русе
2. Разни.
Докладва: Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе
По първа точка от дневния ред г-н Бурджиев даде думата на г-н Димитър Райнов –
Началник на Регионален инспекторат по образование, който запозна работната група със
нагласите в училищата. От общо 13 професионални гимназии, само 4 искат да преминат от
държавни в общински. Направено бе сравнение на училищата и професионалните гимназии
през 90-те години и днес. Отбеляза се също, че от страна на РИО общините са
информирани за действията, които следва да се предприемат по отношение на промяна на
статута и финансирането им.
Г-н Щерев цитира докладна записка на г-н Григоров – зам.-кмет „Хуманитарни
дейности” на Община Русе във връзка със стартирането на процедура за преобразуването
на училищата в което е отбелязано, че становището на началника на РИО на МОМН не е
съобразено със сега действащата нормативна уредба в областта на училищното
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образование. Съгласно чл. 12, ал, 1 от ППЗНП държавните детски градини, държавните
училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на
Министъра на образованието, младежта и науката, след становище на Регионалния
инспекторат по образование. Заповедта за преобразуване на държавните училища, за които
министърът на МОМН не е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, се издава по
мотивирано предложение от финансиращият орган. Във връзка с така изложеното,
инициативата за започване на процедура по преобразуване на училищата не принадлежи на
кмета на общината. Г-н Щерев изрази мнение, че е нецелесъобразно встъпване в процедура
за промяна статута на професионалните гимназии в средата на бюджетната година.
Г-н Бурджиев направи подробен анализ и изясни факти, които имаха за цел да
тушират страховете на общината, относно големите разходи, които я очаква при
преминаването на гимназиите към нея. Г-н Бурджиев направи сравнения между следните
училища в Русе: АУ „Алеко Константинов”, СОУ „Васил Левски”, ПГ по химични
технологии и биотехнологии, ПГ по икономика и ПГ по зърнопреработвателни и
хранителни технологии. Предложи се от г-н Бурджиев, съвместно с г-н Димитър Райнов и
г-н Драгомир Николов – Директор на ДРСЗ да се направи анализ на потребностите на
бизнеса от кадри в една перспектива от 3 - 4 години. Предложи се и срок на изпълнение до
месец юни, за да може евентуално в началото на октомври да се разгледа и да се направи
План-приема за следващата година, като се стъпи на база направения анализ.
Г-н Бурджиев даде думата на г-н Веско Маринов - зам.-областен управител на
област Русе. Той обърна внимание на двете големи гимназии по химия и
зърнопреработване, в които явно има недостиг на средства. Целта на тази промяна е да се
запази образованието в Русе, а не да се закриват училища. Изрази също така и мнение от
посещението си в Бургас. Обясни, че отговорността за това носи Началника на РИО, а не
областните управители или кмета. Още веднъж бяха посочени предимствата от
обединяването на училища. Как освободените сгради може да се ползват от държавни
структури, които имат нужда от това. Как при обединяването им ще се намалят и разходите
за заплати на преподаватели и други .
Г-н Райнов се включи като каза да не се вменява вина на институциите и направи
кратко разяснение на чл. 10 и чл. 12 от Закона на народната просвета, а именно смисъла на
чл. 10 от Закона на народната просвета, касае финансирането и проблема за
децентрализацията, а чл. 12 касае вида на учебното заведение.
Г-н Бурджиев предложи следните решения
РЕШЕНИЯ:
1. Да се изготви обобщен финансов анализ на дейността на средните и средните
професионални училища с изводи, проблеми и предложения за разрешаването им.
Срок: 15.06.2012 г.
Отговорник: г-н Димитър Райнов – Началник на РИО – Русе
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2. Да се проведе заседание на Междуведомствената работна група, като се поканят
всички директори на средни и средни професионални училища, на което да се обсъди
обобщения анализ и предложения за подобряване на състоянието.
Срок: 20.06.2012 г.
Отговорник: г-н Димитър Райнов – Началник на РИО Русе
Кремена Кръстева-секретар на Областната комисия по образование,
младежки дейности и спорт
3. Да се разработи и изпрати до кметовете на общини етапна оценка за резултатите от
работата на Междуведомствената работна група
Срок: 25.06.2012г.
Отговорник: г-н Веско Маринов – зам.-областен управител на област Русе,
Кремена Кръстева – секретар на Областната комисия по образование, младежки
дейности и спорт
4. Да се изготви Анализ на потребностите на бизнеса от кадри в област Русе.
Срок: 30.09.2012г.
Отговорник: г-н Драгомир Николов – Директор на ДРСЗ гр. Русе
5. Да се проведе съвместно заседание на Областната комисия по образование,
младежки дейности и спорт и Областната комисия по заетост, на която да се обсъди
Анализът на потребностите на бизнеса от кадри в област Русе.
Срок: 18.10.2012г.
Отговорник: г-н Веско Маринов – зам.-областен управител на област Русе
г-н Драгомир Николов– Директор на ДРСЗ гр. Русе
След изпълнение на дневния ред заседанието на Междуведомствената работна група
беше закрито в 16:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКО МАРИНОВ
Зам.-областен управител на област Русе
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