ОДОБРИЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №1/2011 г.
от заседание на Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт, проведено
на 31.05.2011 г. от 10.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе

Днес, 31.05.2011г. от 10.00 часа се проведе заседание на Областната комисия по образование,
младежки дейности и спорт, на което според приложения присъствен списък, присъстваха 23 от общо
24 от членовете на комисията.
Отсъства д-р Маргарита Николова - Директор на Регионална здравна инспекция,
Русе.
На заседанието присъстваха представители на местните медии и граждани.
Заседанието беше открито от г-н Веселин Додев - Директор на Дирекция „Административен
контрол, регионално развитие и държавна собственост”, който след проверка на присъстващите обяви,
че е налице необходимият кворум за провеждане на редовно заседание на Комисията.
Г-н Додев представи работата на Комисията през 20Юг., като обърна внимание, че всички
приети решения са изпълнени в срок или се изпълняват текущо.
Г-н Веселин Додев представи предварително обявения проект на дневния ред. След като не
постъпиха предложения, той беше подложен на гласуване, както следва:
1. Организация на образователно-възпитателния процес в защитените и средищните училища
на област Русе, докладва г-жа Елка Симеонова, Регионален инспекторат по образование - Русе
2. Детските градини и училища в област Русе - проблеми и тенденции, докладва Анета
Христова, Председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България област Русе
3. Осмисляне свободното време на учениците от община Ценово чрез Проект „Трансгранична
инициатива за включване на младите хора за подобряване на публичния образ и регионална
идентичност на региона Русе-Гюргево”, докладва Иванка Боянова, старши специалист в община
Ценово
4. Разни.
Всички 23 присъстващи членове на комисията го подкрепиха със „ЗА”, без „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, с което дневният ред беше приет единодушно.
На заседанието присъстваха представители на местните медии.
По точка първа от дневния ред: Организация на образователно-възпитателния процес в
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защитените и средищните училища на област Русе, г-н Веселин Додев даде думата за докладване на
г-жа Елка Симеонова от Регионален инспекторат по образование - Русе.
Г-жа Симеонова изложи становището си по темата - „Организация на образователновъзпитателния процес в защитените и средищните училища на област Русе”. След като формулира
националните цели за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и
подготовка, застъпени в Националната програма за развитие на училищното образование и
предучилищното възпитание и подготовка, очерта основните цели за тяхното постигане, а именно:
1. Равен достъп до образование;
2. Качество на образованието.
Г-жа Симеонова подчерта, че през последните две години е започнала реализацията на редица
мерки, насочени към преодоляване на предизвикателствата пред системата на училищното
образование, които допринасят за постигането на двете национални цели. Като едно от найсериозните предизвикателства пред училищното образование се очертава недостатъчно
оптимизираната училищна мрежа, неотчитаща обективните демографски процеси в страната и
наличието на голям брой маломерни и слети паралелки. Изкуственото поддържане на голям брой
училища, част от които не отразяват нуждите на пазара на труда, малкия брой на учениците в
паралелка или едновременното обучение на ученици в различни възрастови групи не отговарят на
интересите на децата за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес.
Г-жа Елка Симеонова маркира пред членовете на Комисията разпоредбите, в които се
определени критериите за включване в Списъка на средищните училища в Република България, както
и начина, по който се предоставят допълнителните средства от централния бюджет за осигуряване
обучението на пътуващите ученици. Тя уточни, че на средищните училища се предоставят
допълнителни средства от централния бюджет за осигуряване обучението на пътуващите ученици по
два компонента:
- Средства за транспортни разходи - при условия и по ред, определени с Наредбата по §4,
ал.З от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, когато безплатните превози
са организирани от училището. Когато безплатните превози по ал.1,т.1 са организирани от общината,
средствата за транспортни разходи се предоставят на общината;
- Средства за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене за пътуващи
ученици от I до VIII клас в размер на 474 лв. за едно дете за бюджетна година. Тези средства се
предоставят от централния бюджет чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити по бюджетите на средищните училища в зависимост от броя на пътуващите ученици.
Средствата са с целеви характер и могат да преминават като преходен остатък в следваща бюджетна
година, запазвайки целевия си характер.
Г-жа Симеонова информира, че списъкът на средищните училища се актуализира ежегодно до
1 октомври на съответната година и се публикува на официалната страница на МОМН. За 2010/2011
година с ПМС №284/03.12.2010 г. за област Русе са определени 23 средищни училища, както следва
по общини:
За община Борово - 2 средищни училища;
За община Бяла - 4 средищни училища;
За община Ветово - 2 средищни училища;
За община Две могили - 2 средищни училища;
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За община Иваново - 1 средищни училища;
За община Русе - 7 средищни училища;
За община Сливо поле - 3 средищни училища;
За община Ценово - 2 средищни училища.
Г-жа Симеонова информира членовете, че през 2010/2011 учебна година в определените
средищни училища се обучават 1238 ученици до 16-годишна възраст от 54 населени места. Във всички
тях се осъществява целодневен режим на обучение, при който задължителните учебни часове се
провеждат в самостоятелен блок, а часовете за самоподготовка, занимание по интереси, организиран
отдих и спорт - в отделен блок, което изисква формиране на ПИГ и разкриване на длъжности
„Възпитател”. Тези дейности се финансират от средствата за целодневна организация на учебния ден.
Г-жа Симеонова уточни, че във всички средищни училища е организирано столово хранене на
пътуващите ученици, но предвидените средства в бюджета не покриват напълно разходите за храна.
Г-жа Елка Симеонова изказа мнението си за недостатъчните средства по поддръжка и
експлоатация на автобусите, с които се транспортират учениците от населените места, в които няма
училище до средищните. Предвидените средства за транспорт от делегираните от държавата дейности
са недостатъчни и не могат да обезпечат възникналата необходимост от ремонт. В по-малките
средищни училища, в които автобусите са прехвърлени на училищата от общините, е невъзможно да
се осигури трудовото възнаграждение на водачите на автобусите.
Г-жа Симеонова информира също така, че в област Русе няма защитени училища, по смисъла
на §6е от Допълнителните разпоредби на ЗНП.
По темата възникнаха следните изказвания:
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Г-жа Иванка Боянова - старши специалист в община Ценово сподели, че издръжката на
училищните автобуси е добре да се поеме от първостепенния разпоредител. Тя предложи също така
ежегодно да се актуализира стандарта на средищните училища.
Г-н Енчо Енчев - Директор на Дирекция „Култура и образование” към община Русе също
изказа тревогата си по отношение състоянието на училищните автобуси. Община Русе осигурява
средства за издръжката им, но те са крайно недостатъчни и е трудно да се справят сами. Автобусите
се амортизират, а в тях се возят деца и тяхната безопасност е наша отговорност и грижа. Предложи
също така, състоянието на автобусите да стои на вниманието на МОМИ и Министерство на
финансите.
По първа точка от дневния ред г-н Додев предложи за гласуване предложения за решения, като
с гласове „ЗА” на всички присъстващи членове, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се приеха
следните:
РЕШЕНИЯ:
1. Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт приема за сведение
доклада и проектните предложения от г-жа Елка Симеонова.
2. Да се потърсят възможности за допълване бюджетите на средищните училища,
включително чрез целеви субсидии, за издръжката на училищните им автобуси.
Отговорници: РИО на МОМН, ресорните членове на комисията по общини Срок:
постоянен
По точка втора от дневния ред: Детските градини и училища в област Русе - проблеми и
тенденции, водещият заседанието на комисията г-н Веселин Додев даде думата за докладване на г-жа
Анета Христова, Председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в
България - област Русе.
Г-жа Анета Христова информира членовете на Областната комисия по образование, младежки
дейности и спорт за проблемите и тенденциите в детските градини и училища в област Русе.
(Приложение 1 - доклад на тема: „Детските градини и училища в област Русе
- проблеми и тенденции”)
По темата възникнаха следните изказвания:
Г-н Илия Костов - Председател на сдружението на директорите в средното образование в
Република България подкрепи изводите, направени от г-жа Христова във
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към Областната КОМИСИЯ ПО образование, младежки дейности и спорт, която да извърши
проверка на МТБ в училищата, където има целодневно обучение. Комисията да
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проучи възможността и създаде организация съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” за спазване
условията на труд и качество на целодневното обучение.
Г-н Костов подчерта необходимостта от ефективно взаимодействие и партньорство с бизнеса
К ОМИСИЯ

в процеса на професионалното образование и обучение (ПОО) при подготовката на младите
специалисти. ПОО трябва да осигури кадри, адекватни на потребностите на пазара на труда.
Г-н Енчо Енчев - Директор на дирекция „Култура и образование” към община Русе посочи, че
се подготвя общинска стратегия за развитие на образованието. В тази връзка той се спря и на
отпадналите деца от задължително училищно обучение, като изрази тревожността си от тази
констатация и тенденция. Общините. МОМИ и Националния статистически институт ежегодно
събират и обобщават данни за отпадащи ученици от училищно обучение. Годишният дял на
отпадащите е от 2 до 3 % от общия брой на децата в училищна възраст. През 2004/2005 година 20 800
ученици в страната са напуснали общообразователните училища по различни причини. 17 100 от тях
са в рамките на основното образование. За учебната 2006/2007 година отпадналите ученици са 19 639.
За учебната 2008/2009 година отпадналите ученици са 8 820 от общо 802 437. От тях 2 526 деца са още
в началния етап. 4 234 са до 8-ми клас. Останалите са до 12-ти.
Г-н Енчев съобщи, че е изготвена справка за всяко училище и причините за отпадане на
учениците от тях. Три са според него основните групи - образователни, семейни и етнокултурна среда.
Те са дискутирани на проведено обучение на училищните директори преди няколко месеца в Русе.
Директора на дирекция „Култура и образование” съобщи, че е предложен пилотен модел за
превенция на отпадащите от училище на общинско ниво. Той е осъществен с пари на УНИЦЕФ. Даден
е примерен модел за училищна политика за отпадане от училище и е направена презентация. До две
седмици ще има нова среща на директори на учебни заведения, на която ще се анализира постигнатото
след запознаване на материалите.
Г-н Енчо Енчев информира също така, че в първи клас в община Русе има записани 1272
ученика. 81 1 от тях са обхванати в целодневно обучение, което съставлява 64%. През настоящата
година следва да се разшири целодневното обучение с въвеждането му във втори клас. Г-н Енчев
уточни, че в град Русе има достатъчно сграден фонд за целодневно обучение и подкрепи
предложението на г-н Костов за създаване на Комисия, която да направи преглед на сградния фонд.
Г-н Веселин Додев подложи на гласуване предложения за решения, като с гласове „ЗА” на
всички присъстващи членове, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се приеха следните:
РЕШЕНИЯ:
1. Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт приема за сведение
отчетената от г-жа Анета Христова информация, относно проблемите и тенденциите в детските
градини и училища в област Русе.
2. РИО на МОМН, общинските администрации, детски градини и училища да включат в
плановите си дейности, водещи до обединяване усилията им за пълноценното включване на децата от
етническите малцинства в предучилищното и училищно образование.
Отговорник: Иван Григоров
Срок: постоянен
3. При провеждане на мероприятия от РИО и общините за постигане на ефективна
организация на учебния процес да се отчита мнението на НПО и родителската общност.
Отговорник: РИО на МОМН
Срок: постоянен

4. При подготовка на държавния план-прием РИО на МОМН да отчете резултатите от
системата за проучване и прогнозиране потребностите на пазара на труда по териториален и отраслов
признак.
Отговорник: РИО на МОМН
Сроклюстоянен
5. Да се проучи възможността и създаде организация за извършване на проверка и анализ на
състоянието на материално-техническата база, спазването на условията на труд и качеството на
организация на целодневното обучение съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” Русе.
Отговорник: Елка Симеонова, Илия Костов, Кремена Кръстева
Срок: 30 юни 201 1г.
6. Да се разгледат резултатите от проведения преглед на професионалното образование в
община Русе.
Отговорник: Енчо Енчев
Срок: 1 месец след провеждане на прегледа
По точка трета от дневния ред: Осмисляне свободного време на учениците от Община
Ценово чрез Проект „Трансгранична инициатива за включване на младите хора за подобряване на
публичния образ и регионална идентичност на региона Русе-Гюргево” докладва Иванка Боянова старши специалист в Община Ценово.
Г-жа Иванка Боянова информира членовете на Областната комисия по образование, младежки
дейности и спорт по темата. (Приложение 2 - доклад на тема: „Осмисляне свободното време на
учениците от Община Ценово чрез Проект „Трансгранична инициатива за включване на младите хора
за подобряване на публичния образ и регионална идентичност на региона Русе-Гюргево” докладва
Иванка Боянова - старши специалист в Община Ценово)
Г-жа Пенка Попова - началник отдел Регионално развитие към Областна администрация Русе
предложи резултатите от този проект да се разгледат в Областната комисия по трансгранично
сътрудничество.
Г-н Веселин Додев подложи на гласуване предложения за решения, като с гласове „ЗА” на
всички присъстващи членове, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се приеха следните:
РЕШЕНИЯ:
1.
Изпълнените дейности по проекта и постигнатите резултати да бъдат популяризирани на
територията на Област Русе и изпратени на останалите общини за сведение и предприемане на
действия по тяхна преценка.
Отговорник: ресорните членове на Комисията по общини
Срок: юли 2011 г.
2. Резултатите от проекта да се разгледат в Областната комисия по трансгранично сътрудн
ичество.
Отговорник: Пенка Попова
Срок: октомври 201 1 г.

По точка разни от дневния ред: г-н Додев даде думата на г-н Иван Дончев - териториален
експерт на Министерство на физическото възпитание и спорта за област Русе. Той информира
членовете на Областната комисия относно възможностите за кандидатстване с проектни предложения
в областта на спорта.
Г-н Веселин Додев подложи на гласуване предложения за решения, като с гласове „ЗА” на
всички присъстващи членове, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се приеха следните:
РЕШЕНИЯ:
1.
До 15 юли 2011г. да се представят теми, относими към политиките по образование,
младежки дейности и спорт, по които членовете на Комисията да докладват и предложат проекти за
решения.
2. Да се изпрати до всички общини информация за отворена процедура за кандидатстване с
проектни предложения в областта на спорта.
Отговорник! Кремена Кръстева
Срок: 5 юни 2011г.
Поради изчерпване на дневният ред г-н Веселин Додев закри заседанието Областната комисия
по образование, младежки дейности и спорт на област Русе.
ВЕСЕЛИН ДОДЕВ
Директор на Дирекция , , Административен контрол,
регионално развитие и държавна Собственост " към
Областна администрация Русе

