ОДОБРИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №10
от съвместно заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и
спорт и Областната комисия по заетост, проведено на 16.10.2012г., 10:00 ч. в Зала 1 на
Областна администрация Русе

Г-н Веско Маринов – Заместник областен управител на област Русе откри
съвместното заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт и
Областна комисия по заетост в присъствието на д-р Андриан Райков – зам. областен
управител на област Русе. Според присъствения списък в заседанието участваха 43 от
общо 51 членове. Отсъстваха представителите на: Община Русе, Община Бяла, РУ
„Социално осигуряване“ – Русе, Регионална здравна инспекция, Териториално поделение
на ДАЗД – Русе, СРС на КТ „Подкрепа“ – гр. Бяла, Регионална занаятчийска камара – Русе,
Камара на строителите в България.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-н Маринов предложи и единодушно беше приет следният
ДНЕВЕН РЕД:
1. Анализ на потребностите на бизнеса от кадри в област Русе
Докладва: г-н Драгомир Николов – Директор на дирекция „Регионална служба по
заетостта, Русе
2. Доклад относно готовността на ПГЗХТ „Проф. д-р Асен Златаров” – Русе за
преместване на учебния и административен процес в сградата на училищата, предложени и
обсъждани на заседанията на Комисията по образование, младежки дейности и спорт
Докладва: г-н Димитър Райнов – Началник на РИО Русе
3. Разни.

По първа точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на г-жа Калчева,
представител на „Регионална служба по заетостта“ - Русе, която представи Анализ на
потребностите на бизнеса от кадри в област Русе (Приложение 1)
Г-н Маринов благодари на госпожа Калчева за изнесения доклад и призова
членовете на комисията и гостите да изложат становища си по темата и да зададат своите
въпроси.
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Г-жа Галина Ханджиева – директор на ТСБ Русе поздрави Регионална служба по
заетостта за направеното изследване. Тя предложи в анкетите да се включат допълнителни
въпроси, с които да се направи измерване на производствените показатели в организациите,
както и въпроси, свързани с оценката на работодателите относно професионалната
квалификация на наетите лица. След това г-жа Ханджиева попита как е сформирана
извадката от изследването, какъв инструментариум е използван, какви са групите
икономически дейности, защото по този начин ще може да се представи целият спектър на
областната икономика. Г-жа Ханджиева отбеляза, че е важно също така да се спомене в
колко от фирмите работи само едно лице. В своето изказване Директорът на
Териториалното статистическо бюро уточни, че за област Русе заплащането в сектор
Хотелиерство и ресторантьорство е твърде ниско.
Г-н Маринов благодари на г-жа Ханджиева и даде думата на г-жа Калчева, за да
отговори на зададените въпроси.
Г-жа Калчева благодари за оценката, дадена от г-жа Ханджиева, относно
представения анализ и потвърди, че анкетирането ще продължи и за напред, както и че
целта на изготвените анкети е подобряване работата на Регионалната служба по заетостта и
получаване на по-добра картина за това какви са намеренията на бизнеса. Г-жа Калчева
обърна внимание, че публичната администрация също е голям работодател.
Г-н Илия Костов – Директор на сдружението на директорите в средното образование
попита дали има данни за заетостта на учителите, в частност от целодневните детски
градини и може ли за в бъдеще да се включи заетостта в образованието като част от
изследването, за да бъде в помощ на директорите.
Г-жа Ханджиева поиска да отговори на зададения от г-н Костов въпрос. Тя
информира, че всяка година Териториалното статистическо бюро събира информация,
както за учениците, така и за учителите, включително за директори, заместник директори,
за преподавателската заетост, за предучилищното образование, за квалификациите на
преподавателите – бакалаври, магистри. При желание от страна на г-н Костов,
информацията може да му бъде предоставена.
Г-н Ганчо Ганев – Председател на УС на Русенска стопанска камара изрази мнение,
че по-същественият въпрос е какво трябва да се направи и как да се излезе от „кризата“ в
образованието като допълни, че това е „криза на потреблението“. Заетостта и новите
работни места зависят от потреблението като например интернет и мобилните оператори.
Там нито инвеститор, нито работодател ги създава – създадени са от потреблението. Когато
една фирма има допълнителни поръчки тя наема нови работници, ако обаче е обратното –
ги освобождава. Г-н Ганев допълни, че според него изпълнителната власт със съответни
инструменти трябва да увеличи потреблението.
Г-н Райнов изрази своето приветствие към анализа, направен от Регионална служба
по заетостта Русе. Напомни, че от няколко години, когато се обсъжда Държавния план2

прием непрекъснато се говори, че е необходимо да се обърне внимание на пазара на труда и
необходимостта от кадри. В тази връзка г-н Райнов изказа мнение, че направеният анализ
ще е изключително полезен през следващите месеци, когато се структурира Държавния
план-прием в професионалната мрежа. Г-н Райнов повтори фактите от анализа, че на пазара
на труда са нужни изпълнителски кадри, отговарящи на втора професионална
квалификационна степен. Също така г-н Райнов допълни, че уменията, необходими на
работодателите се придобиват в реална производствена среда, където се появяват и
оперативните програми като ОП „Развитие на човешките ресурси”, които дават възможност
със средства на Европейския съюз да се осъществи тази връзка. Началникът на РИО Русе
напомни, че в тази посока предстои много работа през следващите месеци, особено за
образователната система и предложи да се съпоставят възможностите на обучаващите
институции и желанията на работодателите, и ако това стане реалност, то същото би било
поредната голяма стъпка в професионалното образование.
Г-н Маринов благодари на г-н Райнов като изрази мнението си, че подкрепя подобно
мислене по отношение на образованието.
След като благодари и попита дали има други желаещи, които да вземат отношение
по първа точка, последва предложение за вземане на следните
РЕШЕНИЯ:
1. Държавния план-прием за учебната 2012/2013г. да бъде съобразен с анализа на
потребностите на бизнеса от кадри в област Русе.
Отговорник: г-н Димитър Райнов - Началник на РИО Русе
Срок: 30.01.2013г.
2. Приема за сведение резултатите от анкетирането на работодателите от област
Русе (юли-септември 2012г.), които да бъдат публикувани на сайта на Областна
администрация Русе.
Отговорник: Секретарят на Областната комисия по заетост
Срок: 18.10.2012г.
3. Да се представят в Областната комисия по заетост резултатите от
продължаващото анкетно проучване на Дирекция „Регионална служба по заетостта”.
Отговорник: г-н Драгомир Николов – директор на Д „РСЗ”
Срок: 15.03.2013г.
4. Да се популяризират договорите с Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България и договора с Българска стопанска камара, свързани с
изработване на механизъм за оценка на нуждите от квалификация и допълнителни умения и
внедряване на информационна система с индикатори за оценка на компетенциите на
работната сила по браншове и региони.
Отговорник: бенефициентите по програмата
Срок: 15.03.2012г.
5. Да се популяризира схема: „Изграждане на система за прогнозиране на
потребностите от работна сила с определени характеристики”
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Отговорник: г-н Драгомир Николов – директор на Д „РСЗ”
Срок: за популяризиране – две седмици след обявяването на схемата
за отчитане на резултатите – след реализирането на схемата
Решенията бяха приети с пълно мнозинство.
По втора точка от дневния ред „Доклад относно готовността на ПГЗХТ „Проф. д-р
Асен Златаров” – Русе за преместване на учебния и административен процес в сградата на
училищата, предложени и обсъждани на заседанията на Комисията по образование,
младежки дейности и спорт”, г-н Маринов даде думата на г-н Димитър Райнов – Началник
на Регионален инспекторат по образованието Русе.
Г-н Райнов напомни, че в няколко поредни заседания се обсъждат възможностите за
пренасочване на учебния процес през зимния период на две професионални гимназии –
ПГХТБ „Проф. Д. Баларев” и ПГЗХТ „Проф. д-р Асен Златаров” Русе. Той обяви, че при
ПГХТБ е финализирана тази организационна стъпка и гимназията е преместена в
Професионална гимназия по електротехника „Апостол Арнаудов” Русе. Проблемът с
преместването на ПГЗХТ за зимния период обаче още не е финализиран. На предходно
заседание на Комисията по образование, младежки дейности и спорт се е взело решение
учебния процес да се осъществи в Професионална гимназия по селско стопанство, но
поради недоволство от страна на родители, свързано с отдалечеността на гимназията се е
взело ново такова, това преместване да стане в Спортно училище „М-р Атанас Узунов”
Русе поради факта, че двете гимназии са в съседство. Тази близост има съществени
плюсове – опазване на имуществото, ползване на лаборатории, преодоляване
недоволството на родителите. Г-н Райнов отбеляза, че към момента Министерството на
физическото възпитание и спорта не е отговорило на писмото от Областния управител, но
такъв все още се очаква.
Г-н Маринов благодари на г-н Райнов за изнесеното и даде думата на г-н Иван
Дончев – териториален експерт на Министерство на физическото възпитание и спорта за
област Русе.
Г-н Иван Дончев сподели, че в събота, по време на откриването на градския стадион,
в разговор с г-н Свилен Нейков – Министър на физическото възпитание и спорта и г-н
Пламен Нунев – депутат в 41-то Народно събрание, е станало ясно, че предстои подписване
на решението на проблема на ПГЗХТ Русе. Той също допълни, че сградата на СУ „М-р
Атанас Узунов” е дадена с решение на Общински съвет Русе на директора на спортното
училище.
Г-н Маринов благодари на г-н Дончев за добрата новина и попита дали има други
въпроси, становища и мнения.
Думата взе г-жа Рубинка Атанасова – Директор на ПГЗХТ Русе, която допълни, че
заедно с екипа си са огледали залите, които ще им бъдат предоставени и уточни, че са
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подходящи. Допълни също, че както Професионалната гимназия по химични технологии,
така и те ще провеждат практическите си занятия на собствена територия. Г-жа Атанасова
изрази предположение, че до края на месеца нормативно всичко ще бъде окончателно
решено. Тя също съобщи, че е започнало преместването, възнамерява да се свърже с
интернет доставчик и започва стиковане със седмичното разписание на спортното училище
и изготвяне на собствено разписание на седмичните часове.
Г-н Маринов благодари на г-жа Атанасова и заостри вниманието към факта, че
намеренията на екипа на Областния управител са да създадат добри условия за работа на
учениците и учителите, и нормалното протичане на учебния процес като припомни какви са
били проблемите на ПГЗХТ през миналата година. Заместник областния управител още
веднъж благодари на г-н Дончев за проведените разговори и поетата инициатива по време
на срещата си с министъра на ФВС.
След като благодари и попита дали има други желаещи, които да вземат отношение
по втора точка, последва предложение за вземане на следните
РЕШЕНИЯ:
1. Задължава г-н Райнов да информира членовете на Областната комисия по
образование, младежки дейности и спорт за създадените предпоставки и условия за
качествено провеждане на учебния процес през зимния период на ПГЗХТ „Проф. д-р Асен
Златаров” – Русе.
Отговорник: г-н Димитър Райнов - Началник на РИО Русе
Срок: 30.10.2012г.
2. Да се информират министрите на Министерството на образованието, младежта и
науката, Министерството на земеделието и храните и Министерството на физическото
възпитание и спорта, както и народните представители на 19-ти Многомандатен
избирателен район за напредъка по преместването на учебния процес като единствения
икономически целесъобразен начин, в хармония с решенията на Областната комисия по
образование, младежки дейности и спорт и желанието на родителите.
Отговорник: г-н Веско Маринов – заместник областен управител на област Русе
Срок: 18.10.2012г.
Решенията бяха приети с пълно мнозинство.
По трета точка от дневния ред „Разни”, г-н Дончев информира за възможностите на
училищата да кандидатстват по различни програми за финансиране на дейности.
Г-н Маринов благодари на г-н Дончев и отбеляза, че казаното от него е много добро
предложение за директорите, призовавайки всички те да се възползват от тази възможност
за кандидатстване. Също така той заяви готовността си за съдействие. Г-н Маринов попита
дали има други желаещи да се включат по темата и даде думата на г-жа Попова.
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Г-жа Попова използва възможността да напомни на членовете на комисията, че на
сайта на Областна администрация Русе е качена предварителна стратегическа рамка за
развитие на област Русе, както и че в най-скоро време ще бъде качен социалноикономическият анализ.
Г-н Маринов благодари на г-жа Попова и попита дали има други, желаещи да вземат
отношение по тази точка.
Поради изчерпване на дневния ред, пожелавайки успех на ПГЗХТ Русе, съвместното
заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт и Областната
комисия по заетост бе закрито от г-н Веско Маринов – Заместник областен управител на
област Русе в 11,40 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:
ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник областен управител на област Русе
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