РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Постоянната областна комисия по заетост,
проведено на 29 януари 2014 г., 10.00 часа, Зала 1 на Областна администрация Русе
На 29.01.2014 г. (сряда) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Постоянна областна комисия по заетост, на което присъстваха 20 от
29 члена.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Венцислав Калчев – Областен управител на област Русе и председател на
Областната комисия поздрави присъстващите и ги запозна с дневния ред на заседанието,
който беше приет единодушно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и съгласуване на проект на държавен план-прием по професии
и специалности за учебната 2014/2015 г. на държавните професионални гимназии и
паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ на територията на
област Русе.
Докладва: Димитър Райнов – Началник на Регионален инспекторат по
образование Русе
2. Разни.
Докладват: Членовете на комисията
По първа точка от дневния ред г-н Калчев даде думата на г-н Димитър Райнов
– Началник на РИО Русе.
Г-н Райнов представи подробно и чрез презентация проекта на държавен план –
прием по професии и специалности за учебната 2014/2015 г. на държавните
професионални гимназии и паралелките за придобиване на професионална квалификация
в СОУ на територията на област Русе, като отбеляза, че тази година не са предприети
рестриктивни мерки и се запазва броя на паралелките от миналата година.
Г-н Райнов обърна внимание, че има силно завишаване на задочната форма на
обучение за разлика от предходни години.
Г-н Калчев благодари на г-н Райнов за подробната презентация и даде думата за
мнения, становища и предложения.
Доц. Иван Евстатиев – ръководител на „Център за кариерно развитие” към
РУ „Ангел Кънчев” се съгласи с така представения план – прием, но изрази своето
притеснение от липсата на инженери и подготовката на такива кадри. Според доц.
Евстатиев няма оформено мнение за техническите специалности както във висшето
образование, така също и в завършващите средно образование.
Доц. Евстатиев направи предложение да се намери начин да се информира
обществеността за необходимостта от такива кадри, като по този начин да се осигури
бизнеса и младите хора да успеят да се реализират пълноценно и да останат в града.
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Г-н Калчев благодари на доц. Евстатиев, като отбеляза, че разбира идеята за
тясно сътрудничество между РУ „Ангел Кънчев” и професионалните средни училища.
Г-н Димитър Райнов също взе отношение по предложението на доц. Евстатиев
като каза, че вече са проведени две срещи с проф. д.т.н. Христо Белоев за сътрудничество
между университета и професионалните гимназии, където да се усети атмосферата на
висшето училище. Според г-н Райнов контактите на РУ „Ангел Кънчев” с бизнеса са
много по-добри и трябва да бъдат използвани максимално от професионалните гимназии.
Г-жа Галина Ханджиева- директор на Териториално статистическо бюро
Русе зададе няколко въпроса:
1. Дали се води статистика на учениците, които отпадат от образователната
система след седми и осми клас, дали се проверява тяхната реализация и причините
поради които отпадат от училище?
2. Имат ли нагласа и обучени ли са учителите в професионалните училища при
евентуално въвеждане на дуалната форма на обучение, готови ли са да работят с
делегирани бюджети?
Г-жа Ханджиева обърна внимание и на ролята на бизнеса и настойчивостта от
търсенето и наемането на лица с професионална подготовка, а не лица с ниска
професионална компетентност. Тя предложи да се търси съдействие от всички
партньорски организации, свързани с бизнеса.
3. Може ли да бъде избегнато сливането на различни специалности в една
паралелка и това не пречи ли по някакъв начин на самите обучавани (за професионалната
гимназия в Бяла).
Г-н Райнов отговори на въпросите на г-жа Ханджиева, като първо взе
отношение по последния въпрос. По закон не е проблем да се смесват две специалности в
една паралелка, като по този начин се избягва закриването на паралелки. За да се
реализира една самостоятелна паралелка трябва да е от 26 души. Той обясни, че по
специалните предмети и практики учениците са разделени по групи и това не пречи на
образователния процес.
По отношение на отпадащите ученици след седми и осми клас, г-н Райнов обясни,
че едва 40% от учащите след седми клас кандидатстват, останалата част продължават в
същите класове. След осми клас има ученици които не продължават, защото са със
специални потребности, други по социални причини, а най-големия проблем остават
миграционните процеси. Отпадналите директно ученици, които не ходят на училище са
само 56 за предходната година.
Относно дуалната система и въвеждането й в професионалните гимназии, г-н
Райнов заяви, че тази система не е нова за нашите училища, макар че много трудно се
осъществяват практиките на учениците във фирмите. От две години работи програма за
„Ученически и студентски практики” с осигурен бюджет.
Обобщавайки всички изказвания г-н Калчев отбеляза, че проблемът е много
сериозен, защото касае бъдещето на нашата икономика и реализацията на младите хора и
предложи да се помисли върху едно бъдещо заседание на тема „Връзката между
средното, висшето образование и бизнеса”.
След изчерпване на първа точка от дневния ред г-н Венцислав Калчев предложи
следните
РЕШЕНИЯ:
1. Постоянната комисия по заетост в изпълнение на разпоредбите на чл. 25, ал. 4
от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 7 от Правилника за
приложение на Закона за народната просвета, съгласува предложението за държавен
план-прием по професии и специалности за учебната 2014/2015 г. на държавните
професионални гимназии и паралелките за придобиване на професионална квалификация
в СОУ на територията на област Русе.
Решението беше прието единодушно.
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2. Предложението за държавен план-прием по професии и специалности за
учебната 2014/2015 г. на държавните професионални гимназии и паралелките за
придобиване на професионална квалификация в СОУ на територията на област Русе да
се оформи надлежно и да се изпрати в МОН.
Срок: 31.01.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
РИО на МОН Русе
Решението беше прието единодушно.
По втора точка от дневния ред „Разни” г-н Калчев предостави възможност на
членовете на Комисията за изразяване на мнения и становища.
Г-н Димитър Райнов благодари на всички членове на Комисията и на
Областния управител за подкрепата и участието в заседанието.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Калчев закри заседанието на
Постоянната комисия по заетост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П/

ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на Област Русе
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