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

ПРОТОКОЛ № 2/25.02.2015 г.
от работна среща, проведена в изпълнение на решение от заседание на Секторната
комисия в областта на образованието и пазара на труда от 26.01.2015 г.
На 25.02.2015 г. (сряда) от 13.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе работна среша с представители на работодателски организации, синдикати,
Областна администрация Русе, ДРСЗ Русе и РИО Русе.
Срещата се проведе в изпълнение на решение от заседание на Секторната комисия
в областта на образованието и пазара на труда, а именно: В срок до 28.02.2015 г. да се
организира работна група, която да набележи мерки за съвместни усилия между
бизнеса и образованието в посока популяризиране на професионалното обучение.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе и
председател на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда
поздрави присъстващите и ги призова да се включат активно в дискусията за да се
реализира една ползотворна и успешна среща, на която де се набележат конкретни
стъпки за съвместни действия за популяризиране на професионалното образование.
След това той даде думата за становища и предложения.
Г-н Димитър Райнов – началник на РИО Русе акцентира върху проблемите на
образованието, които според него са всеизвестни в публичното пространство и са
свързани с:
− Установяване на трайна тенденция за оттегляне на младите хора от
професионалното образование.
− Отрицателна нагласа сред обществото и нежелание на родителите да насочват
децата си към професионално образование.
− Липса на реална подкрепа и ангажименти от страна на бизнеса към
професоналното обучение.
− Негативни демографските процеси, които пряко влияят върху план-приема през
годините.
Г-н Станчев подчерта, че ролята на бизнеса е много важна. Без подкрепата и
активността на работотдателите всички други усилия биха били напразни.
Според г-н Райнов образованието ще си свърши работата, но най-важно е
родителите да бъдат агитирани като решаващ фактор в избора на образование за децата
си. Подпоматането и мотивирането на децата дори с малки стъпки от страна на фирмите
би дало положителен ефект при реализирането на план-приема в професионалните
гимназии (паралелки) и популяризиране на професионалното образование сред
подрастващите (стипендии, покриване на пътни разходи и разходи за общежитие).
Г-жа Кремена Калчева – началник на отдел „Услуги по заетостта” към ДРСЗ
Русе подчерта, че е необходимо да се насочат усилия в настоящата рекламноинформационна кампания от Центъра за кариерно развитие към РИО Русе. В
предстоящите работни срещи между родители и деца по училища да се включат
представители и от ДРСЗ Русе, както и представители на работодателите, които да
презентират себе си и материалните стимули, които биха предложили. Работодателските
организации биха могли да съдействат в мотивирането за персонално включване на

отделни фирми. Друго предложение, направено от г-жа Калчева, беше и организирането
на „Дни на отворени врати” на родители и деца във фирмите.
Своето виждане по темата изразиха и инж. Антон Анчев – председател на СРС на
КТ „Подкрепа” Бяла, г-н Йордан Петков – Русенско търговско-индустриална камара и г-н
Илия Стоилов – член на Русенска стопанска камара
В хода на дискусията бяха предложени конкретни стъпки за подобряване на
комуникацията между учебните заведения, родители, ученици и бизнес средите.
Приоритет в информационните камапании следва да бъдат родителите на децата, на които
предстои да преминат в гимназиален курс на обучение.
В края на срещата всички участници се обединиха около няколко решения за
популяризиране на професионалното обучение, които бяха формулирани от г-жа Пенка
Попова – началник отдел АКРР в ДАКРДС:
Да се организира с подкрепата на Областния управител рекламно-информационна
кампания за популяризиране на професионалното образование в област Русе, в т.ч.
1. Да се проучат нагласите на бизнеса относно готовност за:
- Участие в срещи за професионална ориентация с ученици и родители;
- Сътрудничество с професионални гимназии и осигуряване на ученически
практики и стажове;
- Организиране на „Дни на отворените врати”;
Финансово подпомагане на ученици от професионални гимназии чрез
осигуряване стипендии, покриване на пътни и разходи за общежитие.
Срок за изготвяне и съгласуване на анкетна карта: 10.03.2015 г.
Отг: Областна администрация
Срок за извършване и обобщаване на проучването: 30.03.2015 г.
ОТГ. РТИК
2. Да се организират срещи на ученици, родители и представители на бизнеса.
Срок: 10.04 – 30.06.2015 г.
Отг: РИО и ДРСЗ
3. Да се организират „Дни на отворени врати” за ученици от съответстващи
училища.
Срок: 30.06.2015 г.
Отг: РИО, ДРСЗ и работодателски организации

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

