ОДОБРИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №5
от заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт,
проведено на 20.06.2012 г., 14:00 ч. в Зала Св. Георги в сградата на Областна
администрация Русе

Г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе откри заседанието на
Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт, в присъствието на г-н
Веско Маринов – зам. областен управител на област Русе и гости, представители на
бизнеса и работодателски организации, в които учениците от Професионалните гимназии
намират трудова реализация и провеждат производствената си практика. В заседанието
участваха 20 от общо 21 членове. Отсъства г-н Милен Добрев – Изпълнителен директор
на Русенска търговско-индустриална камара, за което писмено информира Председателя
на Комисията.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-н Бурджиев предложи и единодушно беше приет следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Финансов анализ на дейността на средните и средните професионални училища –
изводи, проблеми и предложения за разрешаването им
Докладват: Димитър Райнов - Началник на РИО на МОМН, Русе
2. Становище на бизнеса по отношение подготовката, специалностите и реализацията
на завършилите професионално образование ученици и степен на удовлетворяване на
потребностите му от кадри
Докладват: Участниците и гости в заседанието
3. Проект на Областната стратегия за развитие на област Русе 2020 в сектор
образование
Докладват: Диляна Кирова – Държавен експерт в Областна
администрация - Русе
4. Разни.
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Докладват: Членовете на комисията
Г-н Бурджиев информира членовете и гостите на Комисията за писмото на г-н
Димитър Райнов – началник на РИО Русе, в което уведомява за невъзможността да
присъства лично на заседанието и че ще бъде представляван от г-жа Даниела Везиева –
началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно
обслужване” в РИО Русе.
По първа точка от дневния ред г-н Бурджиев даде думата на г-жа Даниела
Везиева, която представи финансовия анализ на дейността на средните и средните
професионални училища с изводи, проблеми и предложения за разрешаването им.
(Приложение 1)
Да се набележат конкретни мерки и формулират предложения за подобряване на
учебно-възпитателния процес и цялостното състояние на ПГЗХТ „Проф. д-р Асен
Златаров” и ПГХТБ „Проф. Д. Баларев”.
Г-н Бурджиев изрази мнение по отношение на изнесената от г-жа Везиева
информация като подчерта, че е очаквал по-съзидателни изводи и предложения за
подобряване цялостното състояние на училищната мрежа. Според Областния управител
във финансовия анализ на дейността на средните и средните професионални училища в
област Русе е необходимо да бъдат посочени конкретните мерки, свързани с
организацията на учебно-възпитателната дейност и с цялостното функциониране на
ПГЗХТ „Проф. д-р Асен Златаров” и ПГХТБ „Проф. Д. Баларев”.
Г-н Бурджиев даде думата на директорите на гореспоменатите професионални
гимназии да изразят своето становище относно проблемите, причините и необходимите
действия, които трябва да бъдат предприети за продължаване дейността на училищата.
Г-жа Рубинка Атанасова – директор на ПГЗХТ „Проф. д-р Асен Златаров” запозна
присъстващите с причините за лошото финансово състояние на гимназията. (Приложение
2)
Г-жа Милена Ениманева – директор на ПГХТБ „Проф. Д. Баларев” сподели, че
проблемите на училището са идентични с тези на ПГЗХТ „Проф. д-р Асен Златаров”. Тя
уточни, че приема на ученици в различните училища не се разпределя равномерно.
Г-н Дарелов – гост на заседанието изрази своята тревога по отношение на
бъдещото развитие на професионалното образование.
Отношение по темата за подготовката, специалностите и реализацията на
завършилите професионално образование ученици и степен на удовлетворяване на
потребностите му от кадри взеха представителите на бизнеса и работодателските
организации. Те изразиха становището си за необходимостта от задържане и увеличаване
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приема на ученици по следните специалности в професионалните гимназии, а именно:
кадри в системата на хотелиерството и ресторантьорството (ПГ по туризъм - Русе),
шивашката индустрия (ПГ по облекло - Русе), селското стопанство (ПГСС в Образцов
чифлик - Русе), кадри в областта на корабостроенето и корабоплаването с добра
чуждоезикова подготовка (ПГРКК – Русе), хранително-вкусовата и химическата
промишленост (ПГЗХТ и ПГХТБ - Русе), в сферата на машиностроенето и леката
промишленост – заварчици и мотокаристи.
Г-жа Наталия Къснеделчева – управител на Винпром Русе изрази мнение за
необходимостта от по-гъвкава система при определяне на броя на паралелките и
специалностите в тях, съобразени с класификатора на длъжностите и професионалните
направления. Тя посочи, че бизнесът е заинтересован гимназиите да подготвят качествени
специалисти за техния бранш. Обучението на деца по специфични направления, каквото е
тяхното изисква специални умения и време, и когато действията от двете страни са
синхронизирани, тогава ползите на бизнеса, училището и учениците ще бъдат взаимни. Гжа Къснеделчева подчерта, че е готова да подпомага финансово училището и учениците,
посредством сключване на договори за обучение, респективно реализация. В момента не
се осъществява прием по тази специалност и ако не се предприемат незабавни мерки за
включване отново в обучението по това направление има опасност от задълбочаване
недостига на такъв тип кадри.
Г-жа Светла Неделчева – съдружник в ССП „Русева консулт” ООД отправи въпрос
към г-жа Везиева относно начина на определяне на специалностите, които се включват в
държавния план-прием всяка година.
Г-жа Везиева отговори, че това се осъществява на база реализиран миналогодишен
прием.
Г-н Бурджиев отбеляза, че диспропорцията от миналите години се узаконява
отново и по този начин се задълбочават проблемите в реализирането на кадри за бизнеса,
след което даде думата на г-жа Диляна Кирова – държавен експерт в Областна
администрация Русе.
Г-жа Кирова представи проекта на Областната стратегия за развитие на област Русе
2020 в сектор образование и информира присъстващите, че срока за обществено
обсъждане на стратегическия документ е удължен и същия е на електронната страница на
Областна администрация Русе. (Приложение 3)
След приключване на дискусиите г-н Бурджиев предложи за гласуване следните
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РЕШЕНИЯ:
1. Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт приема
констативната част на доклада, относно финансовия анализ на дейността на средните и
средните професионални училища в област Русе.
Да се набележат конкретни мерки и формулират предложения за подобряване на
учебно-възпитателния процес и цялостното състояние на ПГЗХТ „Проф. д-р Асен
Златаров” и ПГХТБ „Проф. Д. Баларев”.
Отговорник: г-н Димитър Райнов – началник на РИО на МОМН и г-жа
Даниела Везиева - началник отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и
информационно обслужване” в РИО Русе.
Срок: 05.07.2012г.
2. Протокола от днешното заседание, ведно с разгледаните материали и
направените изводи да бъдат изпратени на вниманието на МОМН, МЗХ и кметовете на
общините: Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили и Сливо поле за сведение,
предприемане на мерки по тяхна преценка и становища, които да бъдат обобщени и
обсъдени на следващото заседание на Областната комисия по образование, младежки
дейности и спорт.
Отговорник: г-н Димитър Райнов – началник на РИО на МОМН
Срок: 30.08.2012г.
3. Предлага на РИО на МОМН да извършва годишен финансов анализ на
дейността на училищата на територията на област Русе с изводи, оценки и мерки за
подобряване на състоянието, които да бъдат включени в индикативната годишна работна
програма на Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт.
Отговорник: г-н Димитър Райнов – началник на РИО на МОМН
Срок: м. април 2013г.
4. Да се предложи алгоритъм за разработване на Анализ на потребностите на
бизнеса от кадри в област Русе, както и методология за изследване и оценка степента на
реализация на обучените кадри от средното и средното професионално образование.
Отговорник: г-н Драгомир Николов – директор на ДРСЗ
Срок: 30 юли 2012г.
5. Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт съгласува
предварителната стратегическа рамка на Областната стратегия за развитие на област Русе
в сектор образование.
Решенията бяха приети с мнозинство.
Г-н Бурджиев предложи на г-жа Атанасова – директор на ПГЗХТ „Проф. д-р Асен
Златаров” да изготви докладна записка, в която да набележи конкретни мерки и начини за
подобряване на учебно-възпитателния процес и цялостното състояние на училището.
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Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 16,50ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник-областен управител на област Русе
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