ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област
Русе

ПРОТОКОЛ
от работна среща, относно изпълнение на решенията, взети на заседаниe на
Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда от 27.01.2014
г.
Днес, 12.03.2014 г. от 08:30 часа, в стая №404 на Областна администрация Русе
се проведе работна среща във връзка с изпълнение на Решение №1 от заседание на
Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, за включване на
професии в защитен списък на професии.
На срещата присъстваха г-н Димитър Райнов – Началник на РИО на МОН Русе,
г-жа Пенка Попова – Началник на отдел АКРР, дирекция АКРРДС и г-жа Десислава
Пенчева – Старши експерт в Областна администрация Русе.
На база всички получени предложения за защитени професии от членовете на
Комисията, г-жа Пенчева изготви обобщен доклад, който беше изпратен на г-н Райнов
за сведение и становище.
Г-н Райнов изрази своето съжаление, че идеята да бъде изготвен списък със
защитени професии и да бъде изпратен в Министерството на образованието не може да
се осъществи, поради забавяне на приемането на Закона за изменение и допълнение на
Закон за професионалното образование и обучение.
Г-н Димитър Райнов предостави и постъпило предложение в РИО на МОН Русе
от Дунавска задруга на народните художествени занаяти. Според Задругата, професии
свързани с усвояване на традиционните български художествени занаяти трябва да
бъдат включени като защитени професии.
Г-н Райнов, г-жа Попова и г-жа Пенчева се обединиха около решението – при
приемане на Закона за професионалното образованието да се представи списък на
защитени професии, при поискване от Министерството на образованието.
Участниците решиха да се събират при възникването на актуални и спорни
въпроси по проблемите на образованието. Очаква се следващото заседание на
Комисията да е в края на юли 2014 г. На заседанието ще се отчетат резултатите от
Националното външно оценяване, Държавните зрелостни изпити и реализирането на
държавния план – прием след първо класиране.
С уважение,
ДЕСИСЛАВА ПЕНЧЕВА
Старши експерт в отдел АКРР, към дирекция АКРРДС
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