РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе

ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ №1
От заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда
проведено на 27.01.2014 г., 14:00 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 27 от общо 35 членове от състав
на Комисията.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-жа Карамехмедова предложи и единодушно беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на предложения за списък на защитени професии.
Докладва: Димитър Райнов – Началник на Регионален инспекторат
по образование Русе (РИО)
2. Основни акценти в проекта на държавния план-прием по професии и
специалности в област Русе.
Докладва: Димитър Райнов – Началник на РИО
3. Разни.
Докладват: Членовете на Комисията
Г-жа Карамехмедова информира членовете на Комисията, че в Областна
администрация Русе преди заседанието са постъпили 7 предложения за списък на
защитени професии от няколко от професионалните училища в област Русе.
По първа точка от дневния ред г-жа Карамехмедова даде думата на г-н Димитър
Райнов – Началник на Регионален инспектората по образование Русе, който изложи
мотивите, поради които се налага необходимостта от създаване на списък със защитени
професии, които да бъдат заложени в промените в Закона за професионалното
образование.
Основните цели са свързани с усъвършенстване на образователната система и
улесняване на прехода на обучение и преминаване към професионална заетост.
Всичко това налага редица промени, като модулна организация на учебния процес,
дуалната система на обучение (обучение в реална работна среда), създаване на нови
центрове на обучение, активна работа на браншовите организации на работодателите в
целия процес на професионалното обучение и редица други промени, които ще
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гарантират подобряване на процеса на обучение в професионалните училища и ще
мотивират повече млади хора за обучение в тях.
Г-н Димитър Райнов каза, че в последните години професионалното образование
се е отдалечило от основните изисквания на бизнеса и изрази мнението, че
работодателските организации трябва да имат основна роля в този процес, заявявайки
необходимостта от такива специалности. За определени професии държавата има
готовност за допълнително финансиране ако за тях има интерес от бизнеса.
Г- н Райнов представи предложенията за защитени професии на Инспектората по
образование и на училищата, предложили списък на защитени професии. (Приложение 1)
Г-жа Карамехмедова благодари на г-н Райнов за интересната презентация и
даде думата за мнения, коментари и въпроси.
Г-н Драгомир Николов – директор на Дирекция Регионална служба по
заетост Русе изрази своето виждане, че единствено Българската стопанска камара ще
прави предложения за такива професии, и че трябва да се чуе тяхното виждане и
предложение по темата.
Г-н Николов зададе и въпроса, защо още миналата година не е започнала подобна
дискусия, за да бъде избегнато затварянето на училища в област Русе.
Г-н Димитър Райнов отговори на въпроса на г-н Николов, че се е стигнало до
затваряне на училища поради факта, че в 3 поредни години в тези училища не е имало
прием. Проблемът е и в липсата на официална заинтересованост на бизнеса от една
страна и от друга страна на самите родители за професионалното ориентиране на техните
деца.
Обобщавайки всичко казано дотук, г-жа Айлян Карамехмедова предложи
следните
РЕШЕНИЯ:
1. Да се изпратят в Областна администрация Русе предложения от всички членове
на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, за включване на
професии в защитен списък на професии.
Срок: 10.02.2014 г.
Отговорник: Членовете на Комисията
2. Да се изготви обобщено предложение за включване на професии в списък на
защитени професии и да се изпрати в МОН.
Срок: 17.03.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
РИО на МОН-Русе
След гласуване, решенията по първа точка бяха приети единодушно.
Г-жа Карамехмедова даде думата отново на г-н Димитър Райнов по втора
точка от дневния ред - основни акценти в проекта на държавния план-прием по професии
и специалности в област Русе. Той съобщи, че общо 1707 ученици ще завършат седми
клас в Русе, като не повече от 41% от тях ще кандидатстват в профилирани гимназии.
Различни причини, най-често семейни или миграционни, карат учениците да продължат
да учат в гимназии.
Г-н Райнов заяви, че ще подкрепи предложенията на училищата в основния им
вид, съобразявайки се с недостига на деца.
След седми клас ще бъдат разкрити 37 паралелки, а от тях 20 ще са профилирани,
а останалите 17 – професионални. След основно образование в област Русе се предвижда
да има 42 паралелки. (Приложение 2)
След изчерпване на втора точка от дневния ред г-жа Карамехмедова предложи
да се приеме следното решение:
1. Приема за сведение предложения държавен план – прием по професии и
специалности в област Русе и го предлага за съгласуване в Постоянната комисия по
заетост.
Решението се прие с пълно мнозинство.
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По трета точка от дневния ред „Разни” не постъпиха никакви становища и
предложения и след изчерпване на дневния ред г-жа Карамехмедова закри заседанието
на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
АЙЛЯН КАРАМЕХМЕДОВА
Заместник областен управител на област Русе
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