ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ №3
от заседание на секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда
проведено на 08.10.2013 г., 10:00 ч. в Зала 1, Областна администрация Русе
Г-жа Айлян Карамехмедова – Заместник областен управител на област Русе откри
заседанието на секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, на което
според приложен присъствен списък се явиха 24 от общо 25 членове от основния ѝ състав.
Отсъстваха по уважителни причини: г-н Мариан Савов – директор на младежки дом Русе.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-жа Карамехмедова предложи и единодушно беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Състояние на държавните и общински училища на територията на област Русе за
учебната 2013/2014 г., в т.ч.:
- Кадрова осигуреност;
- Организиране на учебно-възпитателния процес.
Докладва: Димитър Райнов – Началник на Регионален инспекторат по образование
Русе
2. Състояние, обезпеченост и организация на образователния процес в общинските
училища за учебната 2013/2014 година, в т.ч.:
- Материално-техническа база;
- Медицински лица и здравни кабинети;
Докладват: Кремена Кръстева – Секретар на Секторната комисия и Кметовете на
общини в област Русе
3. Готовност за зимния отоплителен период.
Докладват: Димитър Райнов – Началник на Регионален инспекторат по образование
Русе и кметовете на общини в област Русе
4. Разни.
По първа точка от дневния ред г-жа Карамехмедова даде думата на г-н Димитър
Райнов, който запозна Комисията с позицията на България по отношение на целите на ЕС и
средно европейските стойности за 2012 г., както и за състоянието на държавните и общински
училища на територията на област Русе и резултатите от учебно-възпитателния процес през
учебната 2013/2014 г.
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Г-н Райнов обърна внимание, че образователната ни система не подготвя по подходящ
начин на мислене учащите, затова амбицията е в следващата учебна година да се промени
начина на тестване. Той акцентира върху:
- Организация на обучението в Задължително избираемата подготовка и Свободно
избираемата подготовка;
- Резултати от проведените входни нива;
- Часове за допълнителна работа;
- Индивидуална работа върху задачи с отворен отговор;
- Начини и критерии за оценяване
(Приложение 1).
Г-жа Карамехмедова благодари на г-н Райнов за интересната презентация и даде
думата за мнения, коментари и въпроси.
Г-н Ганчо Ганев – председател на Русенска Стопанска Камара взе отношение към
изказването на г-н Райнов като изрази мнението си по изнесеното. Той отбеляза, че
предоставената обобщена информация не е база за вземане на решения за оценки и даде
предложение за направа на резюме на работата на всяко едно училище, като се покажат
новостите и постиженията. Според г-н Ганчев дисциплината, манталитета и поведението на
обществото създават разединения в образователните показатели и апелира за създаването на
стимули от Държавата към учащите.
По т. 1 взе отношение и проф. М. Илиев – Заместник ректор на РУ „А. Кънчев“, който
засегна проблема с „изтичането“ на кадри от страната. Според него България трябва да
стимулира една политика, подкрепяща икономиката и управлението на процесите в
енергетиката, икономиката, образованието и др., за да може специалистите да останат в
страната.
Г-жа Анета Христова – Председател на Областен съюз на работодателите в системата
на Народната просвета в България сподели, че бизнеса трябва да подаде ръка на учениците, за
да могат да се развиват в определена професия и да ги стимулира със стипендии.
Г-н Пламен Атанасов – Председател на Общински координационен съвет на
Синдиката на българските учители се присъедини към казаното по-горе от членовете на
комисията и предложи създаването на една независима Областна стратегия по образованието,
която да бъде обвързана и с Националната.
Г-жа Пенка Попова – Началник отдел „Административен контрол и регионално
развитие” в Областна администрация Русе отбеляза, че проблемът е комплексен и връзката
между образованието, бизнеса и заетостта е много важна.
След изнесените мнения и становища г-жа Карамехмедова предложи да се премине
към втора точка от дневния ред, а именно:
Състояние, обезпеченост и организация на образователния процес в общинските
училища за учебната 2013/2014 година, в т.ч.:
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- Материално-техническа база;
- Медицински лица и здравни кабинети;
По темата докладва г-жа Кремена Кръстева – Секретар на секторната комисия
(Приложение 2).
След представената от г-жа Кръстева обобщена информация за състоянието,
обезпечеността и организацията на образователния процес в общинските училища за учебната
2013/2014 година, г-жа Карамехмедова се обърна към представителите на общините за
допълнение към така изнесената информация.
Пръв взе думата кмета на Община Две Могили – г-н Николай Христов, който посочи
за напрежение в общината, породено от недоволството на родители относно целодневното
изхранване на децата. Г-н Христов сподели също, че Община Две Могили имат необходимост
от втори автобус, с цел безопасното превозване на ученици.
По втора точка от дневния ред взе отношение и Председателя на Сдружение на
директорите в средното образование в Република България – г-н Илия Костов, който постави
въпроса със санирането на общинските училища, които са включени в проекта, но това все
още не е извършено. Той предложи кмета на град Русе да назначи комисия, която ежегодно да
прави оглед на училищата и да отразява каква необходимост имат от извършването на
ремонтни дейности.
Г-н Сашо Щерев – началник отдел „Образование” към Община Русе информира, че
всички училища са обследвани енергийно.
Г-жа Карамехмедова предложи да се премине към разглеждане на трета точка от
дневния ред - готовността на училищата за зимния период и даде думата на представителите
на Общините в област Русе, които съответно докладваха, че са подготвени за зимния период и
за момента нямат притеснения в тази посока.
Обобщавайки всичко казано дотук, г-жа Айлян Карамехмедова предложи
следните
РЕШЕНИЯ:
1. РИО на МОН да съдейства за своевременно информиране на ръководствата на
училищата за възможностите за кандидатстване с проектни предложения по оперативните
програми за модернизиране на материално-техническата база в училищата с цел подобряване
на условията за провеждане на учебно-възпитателния процес в тях.
Отговорник: Димитър Райнов – началник на РИО Русе
Срок: постоянен
2. Да се организира разширено заседание на Секторната комисия в областта на
образованието и пазара на труда за споделяне на добри практики за сътрудничество в
образованието.
Отговорник: Секретаря на Комисията
Срок: първото шестмесечие на 2014 г.
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3. Кметовете на общини в област Русе да организират преглед на материалнотехническата база на училищата за неотложни капиталови ремонти в учебните заведения.
Отговорник: Кметовете на общини в област Русе
Срок: м. декември 2013 г.
4. РИО на МОН да осъществява контрол на Плановете за осигуряване на нормален
учебен процес при зимни условия на училищата, намиращи се на територията на област Русе
и при възникване на евентуални проблеми да уведоми своевременно Областния управител на
област Русе.
Отговорник: Димитър Райнов – началник на РИО Русе
Срок: есен-зима 2013/2014 г.
Решенията бяха приети с пълно мнозинство, като по т. 3 имаше 1 въздържал се.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12,00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
АЙЛЯН КАРАМЕХМЕДОВА
Заместник областен управител на област Русе
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