ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт,
проведено на 25.01.2013 г., 10:00 ч. в Зала Свети Георги, пл. Свобода 6, Областна
администрация Русе
Г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе откри заседанието на
Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт, на което според приложен
присъствен списък се явиха 34 от общо 37 членове. Отсъстваха по уважителни причини: г-н
Иван Дончев – териториален експерт на Министерство на физическото възпитание и спорта
за област Русе, представител на Община Две могили и г-н Владимир Тедески – председател
на сдружение „Европейско развитие и инвестиции”, Русе.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-н Бурджиев предложи и единодушно беше приет следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане проект за държавния план-прием по професии и специалности в
държавните и общински училища за учебната 2013/2014г. в област Русе.
Докладва: Димитър Райнов – Началник на Регионален инспекторат по образование
- Русе
2.

Разни.

Преди да даде думата на докладчика по първа точка от дневния ред, г-н Бурджиев
покани г-н Спасимир Димитров - директор на дирекция „Обществен ред и сигурност” в
Община Русе който запозна присъстващите с подробности около възникнал инцидент в
СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ” и призова към спазване на изискванията за
пожарна безопасност, свързани с живота и здравето на децата.
По първа точка от дневния ред г-н Бурджиев даде думата на г-н Димитър Райнов,
който запозна Комисията с проекта за държавен план-прием за учебната 2013/2014 година в
държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и
паралелките за професионална квалификация в основни, прогимназиални и средни
общообразователни и специални училища (проектът на държавния план-прием е изпратен
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предварително до всички членове на Областната комисия по образование, младежки
дейности и спорт).
Г-н Бурджиев даде думата на г-жа Кремена Калчева от Дирекция „Регионална
служба по заетостта” – Русе, която представи информация за необходимостта от кадри по
професии и специалности в общините на област Русе (Приложение 1).
Г-н Бурджиев взе отношение към изказването на г-н Райнов като изрази
неудовлетворението си към изнесеното. Той акцентира върху:
1. В образователната система на територията на област Русе се очертава
нестабилност и неустойчивост, състоящи се в поддържане на училища гиганти, закриване
на училища, противоречия и непоследователност в прилагането на изискванията на РИО
Русе.
2. В мотивите на Комисията, определена със Заповед на Началника на РИО Русе,
при утвърждаване на предложенията на училищата за държавен план-прием в област Русе
за учебната 2013/2014г. (т.3 от писмо на РИО Русе до Областния управител, изх.№ 02-0085/18.01.2013г.) се наблюдават следните несъответствия:
- По т.3.1 не е посочено спазването на кои стратегии, прогнози, програми и планове
за развитие на община Русе и област Русе, както и кои раздели от тях са довели до
решението за предложение на изнесения пред членовете на Комисията план-прием за
2013/2014г.;
- По т.3.3 не е обосновано по какви критерии комисията на РИО е определила
„спецификата”
на
професионалните
училища.
В
предложението
си
по
професии/специалности има несъответствие на предложени такива с името, визията и
професионалното направление на съответната гимназия (професии техник-технолог в
хранително-вкусовата промишленост, техник-технолог по качество на храни и напитки,
одобрени за ПГСС „Ангел Кънчев”, при специалности/професии в ПГ по туризъм и други
такива);
- По т.3.4 не е спазено изискването от мотива за недопускане прием след
завършен седми клас и основно образование по една и съща професия и специалност в едно
и също училище (специалност „Автотранспортна техника” след 7 и след 8 клас в ПГ по
механотехника и специалност „Строителство и архитектура” след 7 и след 8 клас в ПГСАГ
„Пеньо Пенев”).
- По т.3.5 в становището на експертната комисия към РИО също се наблюдава
несъответствие. От приложение №4-ПОО е видно, че се одобрява прием на една и съща
професия/специалност в две различни професионални гимназии (професия: техник на
транспортна техника, специалност „Автотранспортна техника” е одобрена в ПГ по
механотехника и в ПГ по транспорт – след 8 клас; професия: техник на енергийни
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съоръжения и инсталации, специалност „Топлотехника” е одобрена след 8 клас в ПГ по
механотехника и в ПГ по промишлени технологии; професия: дизайнер, специалност
„Интериорен дизайн” е одобрена за ПГДВА след 7 клас и в ПГСАГ след 8 клас; професия:
системен програмист, специалност „системно програмиране” е одобрена след 7 клас за
ПГСАГ и ПГЕЕ).
В заключение г-н Бурджиев изтъкна, че от предоставената обосновка на РИО не
става ясно кои предложения на директори на професионални училища са отхвърлени и с
какви мотиви, след което даде думата за становище на г-н Иван Григоров – заместник-кмет
по хуманитарни дейности в Община Русе.
Г-н Григоров отбеляза, че за четири години тенденцията е една и съща – 80% от
завършилите ученици, които не продължават образованието си във висши учебни
заведения, не работят по придобитата си специалност в средното образование. Като
причината за това той вижда в нереформираната система на РИО – Русе, относно
реализацията на младите хора след завършване на средното си образование.
Г-н Григоров заяви, че Община Русе ще съдейства по всякакъв начин за разрешаване
проблемите в областта на образованието.
Г-н Веско Маринов – заместник областен управител на област Русе и председател
на Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт заяви пред всички, че
не е изненадан от създалата се ситуация и че според него е било необходимо да се намери
решение от страна на РИО много преди да започнат да се закриват училища на територията
на Община Русе. Изтъкна, че вина за това има единствено екипът на Регионалния
инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката.
Г-н Маринов заяви, че в обосновката на предложенията за държавен план-прием на
РИО до Областния управител на област Русе е цитирана комисията, определена със
Заповед на Началника на РИО, в която липсват име и подпис на втория член на комисията –
г-жа Виржиния Пехова, което според него я прави нелигитимно представена в Областна
администрация.
Г-н Райнов на свой ред отговори, че причината, поради която липсва име и подпис в
горецитираната заповед е техническа, предвид краткия срок, в който обосновката е
следвало да бъде представена в Областна администрация.
Г-н Бурджиев отправи запитване към г-н Райнов относно решението на
Инспектората за преместване дейността на ПГХТБ в ПГ по транспорт. Според него, двете
гимназии не са в съответствие със спецификата им. Той коментира, че по-подходящо би
било ПГ по химични технологии и биотехнологии да бъде слята с ПГ по механотехника
или ПГ по промишлени технологии.
В отговор, г-н Райнов изтъкна мотивите за вземане на това решение, а именно
отдалечеността на ПГ по транспорт от града. Според него е целесъобразно гимназия, която
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има остаряла техническа база да бъде преместена в такава, която разполага с добър сграден
фонд, каквато е сградата на ПГ по химични технологии и биотехнологии.
Относно проекта на държавния план-прием за 2013/2014 учебна година, г-н Райнов
изказа мнение, че ще преразгледа становището на експертната комисия от РИО – Русе.
Обобщавайки всичко казано дотук, г-н Стефко Бурджиев – Областен
управител на област Русе предложи следните

РЕШЕНИЯ:
1. Поради несъответствие на мотивите на Комисията на Регионалния инспекторат
по образованието с нейното предложение за държавен план-прием на държавните и
общинските училища от област Русе за учебната 2013/2014г. е необходимо Инспектората
да представи ново предложение, което да е приведено в съответствие с формулираните от
него мотиви за повторно разглеждане в Областната комисия по образование, младежки
дейности и спорт, като по тази причина следващото заседание да се проведе на 29 януари
2013г. в Зала Свети Георги от 15,00 часа.
Срок: За внасяне на предложенията на РИО – Русе в Областна администрация –
12.00 часа на 28 януари 2013 г.
Отговорник: Димитър Райнов – Началник на РИО на МОМН, Русе
Срок: За провеждане на Заседание на Областната комисия по образование,
младежки дейности и спорт – 29 януари 2013г. от 15,00 ч. в Зала Свети Георги
Отговорник: Димитър Райнов – Началник на РИО на МОМН, Русе
2. Да се представи в срок до 17.00 ч. на 25.01.2013г. информация за предложенията
от директорите на държавните и общински средни училища, в които се осъществява
държавен план-прием за учебната 2013/2014 година.
Срок: 17.00 ч. на 25.01.2013 г.
Отговорник: Димитър Райнов – Началник на РИО на МОМН, Русе
3. Да се представи информация за план-приема след 7-ми и 8-ми клас в общинските
училища, в т.ч. за профилираните и непрофилирани паралелки.
Срок: 17.00 ч. на 25.01.2013 г.
Отговорник: Димитър Райнов – Началник на РИО на МОМН, Русе
В информацията по т.2 и т.3 да бъде включена визията на Регионалния инспекторат,
анализ и коментар отразяващ неговата позиция.
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Решенията по т.2 и т.3 бяха приети с 34 гласа „ЗА“ от 34 присъстващи членове на
комисията.
Решението по т.1 беше прието с 33 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” от 34
присъстващи членове на комисията.
Г-н Мариян Савов – директор на „Младежки дом” – Русе информира, че е приета
Общинска стратегия за младежките дейности.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11,30ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник областен управител
на област Русе
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