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

ПРОТОКОЛ № 2/16.06.2016 г.

от заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на
труда
На 16.06.2016 г. (четвъртък) от 13.30 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
се проведе заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на
труда, на което присъстваха 22 члена от основния ѝ състав (26).
Отсъстваха: представител на Сдружение на директорите в средното образование в
Република България, Община Бяла, Община Ветово и Сдружение „Европейско развитие и
инвестиции“ Русе.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Станимар Станчев – заместник областен управител на област Русе и
председател на Комисията поздрави присъстващите и представи дневния ред на
заседанието, който беше приет единодушно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Процедури, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) по определяне на представители на работодателските организации за участие в
обществените съвети на училищата и изготвяне на анализ на потребностите от подкрепа
във всяка община от област Русе.
Докладва: г-н Димитър Райнов – началник на Регионален инспекторат
по образование Русе (РИО)
2. Разни.
Докладват: Членовете на Комисията
Преди да даде думата на докладващия по т. 1, г-н Станчев обърна внимание,
че предвид значимостта на предстоящите промени в образованието и ролята на
работодателските организации при тяхното осъществяване са поканени като гости и
представителите на камарите, които са членове на Постоянната комисия по заетост.
Той информира членовете на Комисията за публикуваната от Министерството на
образованието първа за България интерактивна карта на професионалното образование,
която предоставя информация за професионалните направления, материалната база на
училищата, участието им в проекти и дава реална представа на бизнеса и други
заинтересовани страни в коя община колко и в какви професии обучаеми има.
По първа точка от дневния ред беше дадена думата на г-н Димитър Райнов –
началник на РИО Русе, който представи ЗПУО и промените, които предстоят във вида
на училищата и обслужващите звена в системата на средното образование, във
финансирането на досега съществуващите държавни училища и др. Той обясни, че
предстои създаване на обществени съвети към училищата и детските градини. В състава

на обществените съвети на училищата, извършващи обучение за придобиване на
професионална квалификация ще се включат и представители на работодателите.
Г-н Райнов акцентира върху предстоящите ангажименти и отговорности, които
имат заинтересованите страни. В презентацията му бяха засегнати Процедурите,
съгласно ЗПУО по определяне на представители на работодателските организации за
участие в обществените съвети на училищата и изготвяне на анализ на потребностите от
подкрепа във всяка община от област Русе (Приложение1). Бяха очертани още стъпките
за разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците в област Русе, подготовката на анализи на потребностите от подкрепа в
осемте общини, които ще идентифицират предизвикателствата, стратегическите цели и
необходимите дейности.
Г-н Станчев благодари на г-н Райнов за представената информация и даде
думата за мнения, коментари и въпроси.
По първа точка от дневния ред членовете на комисията се обединиха около
следните решения:
1. Във връзка с чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование
за всяка Община да се:
1.1. изготвят общински анализи на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците на територията на общините;
1.2. да се идентифицират предизвикателствата, стратегическите цели и
необходимите дейности в областта на подкрепата.
Срок: 30.09.2016 г.
Отговорник: Кметовете на Общините в област Русе
2. Във връзка с чл. 196,ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование,
общинските анализи на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците на територията на общините и идентифицираните предизвикателствата,
стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата да се
предложат за приемане от кметовете на общини пред съответните Общински съвети.
Срок: 30.09.2016 г.
Отговорник: Кметовете на Общините в област Русе
3. Да се сформира работна група за разработване на Областната стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, в която да бъдат включени
представители на РИО, РЗИ, РДСП, ДРСЗ, РУ, ДАЗД, общините, Клуб „Отворено
общество“, Областния обществен съвет за социално включване на хората с увреждания,
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Звено за
мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област
Русе и други (чл. 196, ал.2 от ЗПУО).
Срок: 30.06.2016 г.
Отговорници: Областна администрация Русе, Кметове на
Общини,
Директори
на
Териториални
звена,
Ръководители на НПО и други
4. На база анализите и относимите документи на общините да се изготви проект
на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за
период от 2 години. (чл. 196, ал 1 от ЗПУО).
Срок: 30.12.2016 г.
Отговорник: Зам. областен управител

5. Проектът на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците да се съгласува с Областния съвет за развитие и да се утвърди от Областния
управител на област Русе (чл. 196, ал. 5 от ЗПУО).
Срок: 30.01.2017 г.
Отговорник: Зам. областен управител
6. Въз основа на утвърдената Областна стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците да се разработят Общински стратегии за период от 2
години, които да се приемат от Общинските съвети (чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО).
Срок: 30.03.2017 г.
Отговорник: Кметове на Общини
7. Ежегодно Общинските съвети да приемат годишни планове за дейностите по
подкрепа на личностното развитие, който се предлагат от кметовете след съгласуване с
Регионално управление на образованието (чл. 197, ал. 3 от ЗПУО)
Срок: ежегодно до 30 април
Отговорник: Кметове на Общини
8. За осигуряване на участието на всяка община на територията на област Русе в
разработването на Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и
учениците е необходимо Общините да определят свой представител (чл. 197, ал. 3 от
ЗПУО).
Срок: 08.09.2016 г.
Отговорници: Кметове на Общини
9. Областният управител да изиска от работодателските организации
представители, които да бъдат включени в състава на обществените съвети на
училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация
(чл. 266, ал. 3 от ЗПУО).
Срок: 08.09.2016 г.
Отговорник: Областен управител
Решенията бяха приети единодушно.
По втора точка „Разни“ не възникнаха изказвания и г-н Станимир Станчев
закри заседанието на Комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе

