ОДОБРИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на област Русе
ПРОТОКОЛ№7
от заседание на Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт,
проведено на 24.07.2012 г.
Днес, 24.07.2012 г. от 14.00 ч., в Зала № 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт.
Присъстваха 31 от 38члена, поканени на заседанието на комисията.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе откри заседанието.
Преди да премине към обсъждането на дневния ред, той поясни, че днешната среща е
във връзка с прието решение на предишното заседание, проведено на 19.07.2012 г.
Областният управител припомни накратко обсъждането и взетите решения, след което
даде думата на г-н Димитър Райнов – началник на РИО на МОМН Русе.
Г-н Райнов докладва за изпълнението на взетите решения (Приложение 1), като
допълни, че предложението на работната група е ПГ по зърнопреработелни и
хранителни технологии (ПГЗХТ) да премести учебния и административния си процес в
ПГ по селско стопанство (ПГСС) в Образцов чифлик или като втора смяна в ПГ по
механотехника.
Г-н Димитър Цанев – директор на ПГ по дървообработване и вътрешна
архитектура (ПГДВА) взе думата и поясни, че следобед е натоварено, сградата е заета и
няма капацитет да поеме нито учебния процес, нито административния. Предложи
преместването да стане в сградата на ПГСС, тъй като и двете училища са подчинени на
едно и също министерство и капацитета на ПГСС позволява учениците да учат само в
една смяна – сутрин. Той поясни още, че училището през зимата работи на икономичен
режим и в следобедните часове парното отопление се намалява.
Г-н Бурджиев предложи, тъй като следобед има само извънкласна дейност, да се
съберат учениците в няколко стаи, а останалите да бъдат освободени за тези от ПГЗХТ.
Добави, че вариантите са два – или ПГДВА или ПГСС да поемат четирите паралелки
на ПГЗХТ.
Г-н Райнов съобщи, че на 23.07.2012 г. в РИО е постъпил финансовия разчет от
г-жа Рубина Атанасова – директор на ПГЗХТ и предложи тя да запознае присъстващите
с данните. Г-жа Атанасова поясни, че е направила финансовия разчет в два варианта – с
и без ученическо общежитие. Приходите от общежитието ще дадат възможност да се
заплащат разходите на приемащото училище, а в противен случай ще могат да плащат
само до края на месец декември 2012 г. Директорът на ПГЗХТ напомни за
просрочените задължения за капиталови разходи и се обърна към г-н Бурджиев с молба
да съдейства за отпускане на средства за погасяването им. Областният управител се
ангажира да изпрати писмо до първостепенния разпоредител на ПГЗХТ –
Министерството на земеделието и храните (МЗХ) с молба за оказване финансова
помощ на училището.
Областният управител изрази мнение, че ако учебния процес от ПГЗХТ се
премести в ПГСС, то тогава отпада необходимостта от общежитието на ПГЗХТ, тъй
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като може да се ползва това на ПГСС, а без него няма да постъпват финансови средства
в бюджета на ПГЗХТ.
Думата взе г-н Сашо Щерев – представител на община Русе и изрази позицията,
че не е възможно ПГЗХТ да се премести в общинско училище поради различния
първостепенен разпоредител. Г-н Бурджиев се намеси и каза, че се търси подслон за
русенските деца и тъй като стопанин е община Русе, е редно да вземе отношение по
проблема.
Думата взе г-н Ганчо Ганев – председател на Русенска стопанска камара попита
дали има кой да гарантира, че разходите, дължими за отопление, са равни на
действително употребеното. Нужно е да се осъществява по-строг контрол върху
монополистите. Г-н Бурджиев уточни, че това е тема на друго обсъждане, което се
ангажира да инициира след заседанието.
Г-жа Милена Досева – директор на ПГСС информира присъстващите, че
условията, които предлага гимназията са достатъчно добри и може да приеме тези
паралелки от ПГЗХТ. Също така има четиридесет свободни места в общежитието и до
Образцов чифлик пътуват градски автобуси с цена на билета, както в града.
Г-н Бурджиев благодари на г-жа Досева и напомни, че ако се затвори
общежитието на ПГЗХТ, гимназията няма да може да си поеме разходите след
декември 2012 г. В този контекст добави, че лично ще разговаря с г-н Мирослав
Найденов – министър на земеделието и храните, разходите да бъдат разплатени в найкратък срок. Но преди това е необходимо да се предложи вариант, който да гарантира,
че няма да се натрупват нови просрочени задължения.
Г-н Бурджиев попита дали съществува начин да се осигури училищен транспорт.
Г-н Райнов уточни, че ако г-н Найденов одобри преместването, средствата
отпускани за общежитието, ще останат в МЗХ и могат да се отпуснат след завръщането
на учениците. Началникът на РИО каза още, че има 25 деца от Русе, които трябва да
бъдат транспортирани до ПГСС и се ангажира да провери дали е възможно да се
отпусне училищен автобус. Г-н Щерев предложи при необходимост да се използва
свободен автобусът на Община Русе, който е 15-местен.
Г-н Веско Маринов – заместник областен управител и председател на
Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт взе думата и каза, че
ако двете училища – ПГЗХТ и ПГХТБ се бяха преобразували в общински, то сега
нямаше да съществува този проблем, който се обсъжда в момента.
Областният управител даде думата на д-р Маргарита Николова – директор на
Регионална здравна инспекция Русе. Г-жа Николова запозна присъстващите с писмото,
което е изпратила до г-жа Атанасова, съдържащо информация за изискванията, които е
необходимо да бъдат спазвани за помещенията, предназначени за учебен процес –
осветеност, минимално разстояние до дъската и др. Становището на д-р Николова е, че
стаите на общежитието не отговарят на тези изисквания и не могат да бъдат използвани
за провеждане на учебни занятия.
Г-жа Мария Станчева – председател на Регионален синдикат към КТ
„Подкрепа“ взе думата и изказа мнение, че ПГЗХТ е пред закриване и най-правилното
решение е учениците да се поемат от ПГСС, а не от ПГДВА. Необходимо е при
трансформирането да се запазят специалностите на ПГЗХТ. Също така г-жа Станчева
каза, че синдикатите подкрепят идеята тези училища да бъдат преобразувани в
общински.
Г-н Маринов се намеси и каза, че не приема доводи да се закриват училища, а
трябва да се намерят начини да се спасяват училища. Г-н Бурджиев подчерта, че за да
не се стига до подобна ситуация в бъдеще е необходимо да се подхожда с по-голяма
отговорност при изготвянето и утвърждаването на държавния план-прием.
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Г-н Цанев пое ангажимент, ако общежитието на ПГЗХТ, където са настанени и
ученици от ПГДВА, се затвори, той ще намери вариант да ги настани в
средношколското общежитие.
Г-н Айдън Юсеинов – директор на ПГ по електротехника и електроника
уточни, че училището може да осигури на учениците от ПГХТБ обучение само по
общообразователните предмети.
Г-н Райнов запозна участниците в заседанието с писмото, което е подготвил до
г-н Найденов и в заключение добави, че не е съгласен общежитието на ПГЗХТ да
остане, тъй като по този начин се трупат задължения. Преместването на учениците е
донякъде неудобство, но е преодолимо.
Г-н Иван Дончев – териториален експерт на Министерството на физическото
възпитание и спорта (МФВС) за област Русе каза, че МФВС има голяма материална
база и може да помогне, ако е необходимо. Освен това е възможно да се обсъдят
варианти за съвместно ползване на общежитието на Спортното училище „Майор
Атанас Узунов“ Русе от техни ученици и тези на ПГЗХТ.
Обобщавайки всичко казано дотук се оформиха следните решения:
1. Г-жа Атанасова – директор на ПГЗХТ съвместно с г-жа Досева – директор на
ПГСС да изготвят разчет за преместване на учебния и административния процес, както
и пребиваващите ученици в общежитието, за периода 01.11.2012 г. до 31.03.2013 г., в
сградата и общежитието на ПГСС.
Срок: 10.10.2012 г.
Отговорник: Д. Райнов, Р. Атанасова, М. Досева
Решението бе прието с 30 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ на г-жа Атанасова,
в частта за преместването на учениците от общежитието, от 31 членове на комисията,
имащи право на глас.
2. Г-н Димитър Райнов, съвместно с г-н Щерев да проучат възможностите за
предоставянето на училищен автобус в периода от 01.11.2012 г. до 31.03.2013 г. за
нуждите на пътуващите ученици и преподаватели до ПГСС.
Срок: 10.10.2012 г.
Отговорник: Д. Райнов, г-н Щерев
Решението бе прието с 31 гласа „за“ от 31 членове на комисията.
3. Г-жа Ениманева – директор на ПГХТБ съвместно с г-н Юсеинов – директор
на ПГЕЕ да изготвят разчет за преместване на учебния и административния процес на
ПГХТБ за периода 01.11.2012 г. до 31.03.2013 г., в сградата на ПГЕЕ.
Срок: 10.10.2012 г.
Отговорник: Д. Райнов, М. Ениманева, А. Юсеинов
Решението бе прието с 31 гласа „за“ от 31 членове на комисията.
4. Г-н Райнов да подготви доклад относно преместването на учебната и
административната дейност на ПГХТБ в сградата на ПГЕЕ, която да се изпрати до
Министерството на образованието, младежта и науката, с копие до Областния
управител на област Русе.
Срок: 15.08.2012 г.
Отговорник: Д. Райнов
Решението бе прието с 31 гласа „за“ от 31 членове на комисията.
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5. Г-жа Атанасова – директор на ПГЗХТ и г-н Николай Николаев – директор на
Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ Русе да обсъдят вариант за съвместно
ползване на общежитието на Спортното училище, който да внесат при Областния
управител на област Русе.
Срок: 15.09.2012 г.
Отговорник: Р. Атанасова, Н. Николаев, И. Дончев
Решението бе прието с 31 гласа „за“ от 31 членове на комисията.
6. Следващото заседание на Областната комисия по образование, младежки
дейности и спорт да бъде организиранo в срок до 15.10.2012 г.
Срок: съгласно текста
Отговорник: Областна администрация Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник областен управител
на област Русе
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