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

ПРОТОКОЛ № 1/26.01.2015 г.
от заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на
труда
На 26.01.2015 г. (понеделник) от 10.00 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 52 от 58 члена. Отсъстваха 6 от членовете на Комисията –
представители от Сдружение „Европейско развитие и инвестиции” Русе, РУ „Ангел
Кънчев”, Община Две могили, ПГО „Недка Иван Лазарова” Русе, СОДУ Русе и ЧПГ
„Джон Атанасов” Русе.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Станимир 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. Приемане на план-график за дейността на Секторната комисия в областта на
образованието и пазара на труда.
Докладва: Областна администрация Русе
2. Съгласуване на предложенията за включване в списък със „защитени професии”
в изпълнение на Решение 3, точка 5 от заседание на комисията от 28.08.2014 г.
Докладва: Димитър Райнов – Началник на Регионален инспекторат по
образование Русе (РИО)
3.Основни акценти в проекта на държавния план-прием по професии и
специалности в област Русе.
Докладва: Димитър Райнов – Началник на РИО Русе
4.Потребности на ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД от кадри. Проблеми и
перспективи.
Докладва: Г-жа Светлана Жекова – ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД
5.Разни.
Докладват: Членовете на Комисията
По първа точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-жа Десислава
Пенчева – старши експерт в отдел „Административен контрол и регионално
развитие” в ДАКРРДС да представи годишната индикативна програма за дейността на
Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда.
След като се запознаха с информацията по първа точка от дневния ред членовете
на комисията се обединиха около следното решение: Членовете на Секторната

комисия в областта на образованието и пазара на труда съгласуват така
предложения план-график за дейността ѝ през 2015 г.
Г-н Райнов докладва по втора точка от дневния ред - Съгласуване на
предложенията за включване в списък със „защитени професии” в изпълнение на
Решение 3, точка 5 от заседание на комисията от 28.08.2014 г. Той запозна подробно и
чрез презентация членовете на комисията с обощена информация относно постъпилите
предложения за „защитени професии” в област Русе. Учениците в професионалното
образование на национално ниво са намалели за последните 14 години с 24 %. За област
Русе данните са още по-негативни. Това налага необходимостта от спешни мерки за
стимулиране на младежите към професионално образование, популяризиране на
„дуалното обучение”, определянето на „защитени професии” в партньорство с
регионалните организации на работодателите, в това число МТСП и местната власт.
Същите са включени в предложението за държавния план-прием за 2015/2016 г. с оглед
гарантиране на кадри по професии, които са непрестижни, но необходими за бизнеса в
област Русе. Идеята за защитени професии и специалности е предмет на работата на
комисията повече от една година. В резултат процедурата се финализира с избора на 8
професионални направления за „защитени професии”. (Приложение 1)
Г-н Станчев благодари на г-н Райнов за представената информация и даде
думата за мнения, коментари и въпроси.
Г-н Красимир Иванчев – Председател на сдружение „Съюз на хотелиери и
ресторантьори в град Русе” отправи питане за възможностите за подготовка на кадри в
паралелка „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”. Липсват кадри в това
направление. След закриване на Професионалната гимназия по зърнопроизводство и
зърносъхранение тази специалност е преместена в Професионална гимназия по селско
стопанство „Ангел Кънчев”, която е отдалечена от гр.Русе и това създава неудобство за
родители и деца. За пет години са обучени 14 деца, което е крайно недостатъчно за този
бранш.
Проф. д.н. инж. Ениманев – председател на Русенска стопанска камара (РСК)
изрази притеснението на камарата от нарушения баланс в трите вида инфраструктура –
работи се изключително върху институционалното израстване на кадрите, но социалната
и производствена инфраструктура не са в същите пропорции. Бизнесът иска да плаща за
услуги, които са качествени, а обучението което се прилага да е съвременно. За да се
случи това е необходимо училищата да отговарят на съвременните образователни
изисквания, да имат модерна материална и техническа база, учителите да бъдат обучени
по новите технологии. Тези неща не са еднократен акт. РСК ще изготви в писмен вид
справка от какви кадри и специалности имат нужда фирмите на територията на област
Русе. Според проф. д.н. инж. Ениманев Министерството на образованието и науката не
е в точен синхрон с бизнеса. РСК е в готовност да финансира допълнително такива
производствени специалности след средно образование, които са необходими на
бизнеса.
От своя страна г-н Райнов обърна внимание на третия много важен фактор –
родителската общност и децата. Каквото и да се обсъжда за необходимостта на бизнеса
от кадри, мотивацията сред младите хора и нагласите на обществото не са в полза на
професионалното образование. За да се обърне тази нагласа е необходимо време. Това е
бавен процес, който изисква много усилия от всички заинтересовани страни.
Г-н Станчев подчерта, че бизнесът също трябва да е активна страна, да се търсят
начини за партньорство на институциите, да се предприемат мерки за решаването на тези
проблеми.
Г-н Пламен Иванов – директор на СОУ „Фридрих Шилер” Русе сподели, че
през годините са правени редица срещи на тази тема. Той обърна внимание на въпроса
колко от завършилите професионално образование ученици се реализират в тези
професии. Според него връзките с бизнеса са скъсани и трябва да бъдат възстановени
Бизнесът трябва да поеме своята отговорност към младите хора, които учат в
професионални специалности, за практика, стаж и осигуряване на работно място. Друг

важен фактор е демографския срив и недостига на статистика какво се случва с броя на
учениците.
Г-н Иванов сподели опита на Германия и Швейцария в сферата на
професионалното образование, мотивацията на младите хора за избиране на професия.
След изчерпване на дискусията по втора точка от дневния ред г-н Станчев
предложи на членовете на комисията да се обединят около следните

Решения:
1. Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда
съгласува така представените от Началника на РИО Русе предложения за
включване в списък със „защитени професии” в изпълнение на Решение 3, точка 5
от заседание на комисията от 28.08.2014 г.
2. Да се сформиара работна група, която да набележи мерки за съвместни
усилия между бизнеса, образованието и Областна администрация Русe в посока
популяризиране на професионалното обучение.
Отговорник: Областна администрация Русе
Срок: 28.02.2015 г.
Решенията бяха приети единодушно.
По трета точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-н Райнов да
очертае основните акценти в проекта на държавния план-прием по професии и
специалности в област Русе за 2015/2016 г. (Приложение 2, Приложение 3)
Г-н Райнов отново сподели тревожната тенденция за намаляване на учениците в
област Русе през последните 14 години, която ще продължи и през следващите шест
години. Държавният план-прием ще намалява поради липсата на ученици. Тези деца са
напуснали образователната система, но продължават да учат в чужбина или в други
области на страната, те не са отпаднали от образователната система. Отпадналите
ученици на територията на област Русе са само 51.
Предложението за държавния план-прием в професионалните гимназии и в едно
СОУ на територията на област Русе са 35 паралелки с дневен прием, без защитените
(осем специалности) и без паралелките за деца със специални образователни изисквания.
За първи път в план-приема са заявени повече като брой места от реално завършващите
ученици.
Г-н Теодор Коцев – директор на СОУ „Христо Ботев” Русе повдигна въпроса за
отпадналите ученици, дали е ясно какво се случва с тях и дали се води статистика за
техния брой. Според него директорите на училища нямат подкрепа от Социални грижи за
тези деца. Всички трябва да работят качественно и синхронизирано в образователната
система.
Г-н Райнов информира, че вече работи система, в която се регистрират всички
отпадащи от образователната система ученици.
Г-н Станчев проедложи темата „Работата с деца, отпаднали от училище” да се
включи в дневния ред на следващо заседание на комисията.
След приключване на дискусията по трета точка членовете на комисията приеха
с пълно мнозинство следното решение: Приема за сведение предложения държавен
план – прием по професии и специалности в област Русе и го предлага за обсъждане
в Постоянната комисия по заетост на 28.01.2015 г.
По четвърта точка от дневния ред като гост-лектор презентация на тема
„Потребности на ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД от кадри. Проблеми и перспективи”
представи г-жа Светлана Жекова – ръководител „Човешки ресурси” ВИТТЕ Аутомотив
България ЕООД.

Г-н Райнов обърна внимание, че основната цел на средното образование е да се
придобие степен на образование и че бизнесът в цял свят си подготвя кадрите. В този
смисъл е необходимо да се подобри сътрудничеството с бизнеса и да се повиши
активността от негова страна за включване на ученици в специалности, които са му
необходими, имайки предвид съществуващите учебни планове и програми в средното
образование.
Г-н Николов – директор на ДРСЗ Русе посочи като добър пример
сътрудничеството и съвместната работа в продължение на няколко години между РИО
Русе, ДРСЗ Русе и „Каолин” АД. Предприятието дава заявки за дадена специалност,
инвестира в тези специалности и осигуряваше работни места. Г-н Николов отправи
предложение към ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД да ползват този работещ модел.
Г-н Райнов допълни, че „Каолин”АД е осигурил прием на собствените си
работници и техните деца в специалности, необходими за собственото им производство.
По пета точка „Разни” от дневния ред г-н Станчев даде думата за мнения,
предложения и становища. Той призова директорите на училищата да отправят своите
компетентни становища по въпроси и проблеми, свързани със средното и среднопрофесионалното образование в област Русе, както и с проекта за Закон за народната
просвета.
В края на заседанието г-н Станчев предложи да се приеме следното решение:
РИО Русе да организира обсъждане на Проекта за Закон за народната просвета на
всички нива и да изготви становище по него, което да се разгледа на следващо
нарочно заседание на Комисията.
Отговорник: г-н Димитър Райнов – началник на РИО Русе
Срок: до 15.04.2015 г.
Решението беше прието единодушно.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Санимир Станчев закри заседанието на
Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда.

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

