ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт,
(съвместно с Областната комисия по Заетост) проведено на 19.03.2012 г, 13:00 ч. в Зала
1 на Областна администрация Русе
Г-н Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе откри заседанието на
Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт (съвместно с Областната
комисия по Заетост), на което присъстваха 28 от общо 36 членове. Отсъстваха: Илия
Костов – председател на Сдружение на директорите в средното образование в Република
България; Ралица Боцева – експерт в териториално поделение на ДАЗД – Русе;
Представители на община Бяла и община Ветово; Владимир Тедески – председател на
сдружение „Европейско развитие и инвестиции” – Русе; Пламен Атанасов – председател на
общински координационен съвет на Синдиката на българските учители; Ганчо Ганев –
председател на УС на Русенска Стопанска камара; Стефан Петков – председател на УС
Регионална занаятчийска камара – Русе; Ивайло Дървеняшки – директор на РУ „Социално
осигуряване” – Русе; Пенка Пометкова – директор на Дирекция Бюро по труда Бяла; Ирена
Николаева – директор на Дирекция „Областна инспекция по труда” Русе; Милен Добрев –
председател на Русенско-търговско индустриална камара; Евгения Стоянова – Дирекция
„Бюро по труда” Ветово;
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-н Бурджиев предложи и единодушно беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад за състоянието на средното и средното-професионално образование в
област Русе.
Димитър Райнов – Началник на Регионален инспекторат по образование - Русе
2. Дискусия по проблемите на средното и средното-професионално образование в
област Русе.
Участниците в заседанието, членовете на комисии, директори на училища
3. Гласуване на решения за подобряване на състоянието на средното и среднотопрофесионално образование в област Русе.
Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе
4. Разни.
По първа точка от дневния ред г-н Бурджиев даде думата на г-н Димитър Райнов –
Началник на Регионален инспекторат по образование - Русе, който запозна Комисията с
доклад за състоянието на средното и средното-професионално образование в област Русе.
(Приложение 1 )
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Г-н Бурджиев отбеляза, че има разминаване между изнесения по време на
заседанието доклад и предварително изпратеният от г-н Райнов.
По втора точка от дневния ред г-н Бурджиев даде думата на участниците в заседанието за
дискусия по проблемите на средното и средното-професионално образование в област Русе.
Г-жа Галина Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро, Русе
посочи, статистиката за напуснали и отпаднали от училищата ученици е различна от
информацията в доклада на г-н Райнов. Според нея трябва да се обърне внимание на
пригодността на образованието към пазара на труда. Необходимо е директорите да изготвят
план приема си на база успеваемост на завършилите ученици да намират работа по
специалността си. Според нея е важно професионалната ориентация на младите хора да
отговоря на потребностите на бизнеса.
Г-н Райнов отговори, че разликата в статистическата информация се дължи на факта,
че в доклада са представени данни на ученици отпаднали от училище. Движението на
ученици от едно училище в друго на територията на областта е голямо. Голяма част от
завършилите средно образование ученици продължават обучението си във висши учебни
заведения. С новия закон за училищно образование гимназиалната степен става двуетапна.
Дипломата получена след завършен X клас не дава право за продължаване на обучението
във висши учебни заведения. Така се постига осигуряване на работна ръка за бизнеса.
Г-н Ненко Илиев – директор на Професионална гимназия по механотехника - Русе
изрази мнение, че е необходимо училищата да станат общински. По този начин местната
конюнктура ще определи необходимите на бизнеса училища и ще закрие тези, които не
отговарят на потребностите на бизнеса.
Г-жа Лидия Николова – Професионална гимназия по зърнопреработвателни и
хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров" – Русе изрази мнение, че няма
механизъм, който да задължи бизнеса да назначава учениците и да им плаща. Ниското и
нередовно заплащане на труда пренасочва възпитаниците на ПГ по зърнопреработване към
други отрасли като строителство и мебелна промишленост.
Г-жа Камелия Денчева – директор на Професионална гимназия по строителство
архитектура и геодезия „Пеньо Пенев” посочи, че е необходима регулация относно приема
на ученици както в профилираните гимназии така и в професионалните, защото липсата на
ученици е за сметка на професионалните гимназии.
Г-н Бурджиев сподели, че регулиращата функция трябва да се поеме от Комисията
по образование, младежки дейности и спорт, а изпълнител и контрольор на тези мерки е
Регионалния инспекторат по образование.
Г-жа Мария Димитрова – директор на ОУ ”Братя Миладинови” посочи, че не се
обръща внимание на качеството на образование и на двусменната форма на обучение.
Необходимо е сградния фонд на училищата да е съобразен с броя на учениците. Споменаха
се нередности по отношение на СОУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил
Философ” и СОУ „Васил Левски”.
Г-н Райнов отговори, че община Русе няма законодателна основа и препоръчително
решение.
Г-н Бурджиев поиска от г-н Райнов да се изготви справка за начинът, по който РИО
е регулирал училищната мрежа. Той изяви желание да бъдат поканени за участие в
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следващата среща г-н Галин Ганчев – директор на СОУ „Васил Левски”, г-н Кунчев –
директор на Математическа гимназия „Баба Тонка” и г-жа Добромира Николова – директор
на СОУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ”. Г-н Бурджиев попита гжа Попова – началник отдел Регионално развитие в ДАКРРДС на Областна администрация
– Русе има ли причина поради, която директорите на училища не могат да бъдат включени
в състава на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт, съвместно с
Областната комисия по Заетост.
Г-жа Попова отговори, че винаги когато има желаещи могат да се включат в
комисиите. Тя уточни, че директорите на училища не са членове на комисиите, защото са
били представяни досега от синдикати на учителите.
Г-жа Анета Христова – директор на Професионална гимназия по промишлени
технологии "Атанас Цонев Буров" – Русе посочи, че в образованието съществува
необходимост от преструктуриране, професионално ориентиране и разширяване на кръга
от специалности. Според нея работодателите трябва да бъдат задължени да назначават
кадри само с необходимото професионално образование. Тя изрази мнение, че бизнеса
трябва да участва в разработването на учебните планове в училищата, за да могат
завършилите ученици да отговорят на потребностите му.
Г-н Драгомир Николов – директор на Дирекция Регионална служба по заетостта –
Русе каза, че е необходима информация за специалностите, които са завършили неприетите
във висши учебни заведения, ученици. Те могат да бъдат включени в програма, където
работодателя няма да плаща, младежите получават минимална работна заплата, а
обучаващия – половин минимална работна заплата.
Г-жа Ренета Вълева – директор на Професионална гимназия по туризъм "Иван П.
Павлов", град Русе също посочи необходимостта от преструктуриране. Според нея ако
училищата преминат към общината връзките с бизнеса ще станат по-тесни.
Според г-жа Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе е необходимо балансирано преструктуриране и План-приема
трябва да се преразгледа и да се внесе корекция.
Г-н Райнов отговори, че до 1 февруари предложенията за План-приема се подават в
МОМН и до 31 март те трябва да бъдат утвърдени. Той уточни, че не познава случаи, в
които да се е наложила корекция на План-приема.
Г-н Теодор Коцев – директор на СОУ „Христо Ботев” припомни, че е имало период,
в който държавния план-прием е бил освободен. Тогава са се закривали паралелки с помалко от 18 ученици. Той спомена, че в СОУ ”Васил Левски” има проблем с издаването на
удостоверенията за завършен клас.
По трета точка от дневния ред бяха предложени следните
РЕШЕНИЯ:
1. Участниците в съвместното заседание на Областната комисия по образование,
младежки дейности и спорт и Областната комисия по заетост приемат за необходимо
извършването на преобразувания в областта на средното и средното професионално
образование, които да доведат до икономически целесъобразни решения, по-високо
качество на учебната работа и по-пълно задоволяване потребностите на бизнеса с
изпълнителски кадри.
2. Да се изгради Междуведомствена работна група, в която да бъдат включени
представители на: Областна администрация, РИО на МОМН, Дирекция Регионална
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„Служба по заетостта”, Община Русе, синдикалните организации в сферата на
образованието, бизнеса, неправителствения сектор, която да организира изпълнението на
план – график за работа.
Отговорник: Областна администрация
Срок: 23.03.2012г.
Решенията бяха приети с пълно мнозинство.
Г-н Бурджиев разгледа предложения план-график за работа на
Междуведомствената работна група. след което предостави възможност на съвместната
Комисия да гласува неговото приемане. Този план-график е в изпълнение на Мярка 1.
Преминаване на професионалните и на специални училища, с изключение на тези с
национално значение, към общините като делегирана услуга, Приоритет 1: Прехвърляне на
публични услуги от централните към местните власти, Стратегическа цел 1: Ускорено
прехвърляне на правомощия и ресурси от централните органи на изпълнителната власт към
общините за укрепване на местното самоуправление от Програмата за изпълнение на
Стратегията за децентрализация 2010-2013г.
Индикатор по тази програма е броя на професионалните и специални училища,
преминали към общините, а очаквания резултат – подобряване качеството на
образователната услуга чрез отчитане на местните специфики. Отговорните институции по
изпълнение на Мярката са МОМН, МФ, НСОРБ, МЗХ и МК.
ПЛАН-ГРАФИК
За работа на Междуведомствената работна група
1. Изпращане на писмо с искане на становище относно промяната статута и
финансирането на училищата, в т.ч. преобразуване от държавни в общински училища до:
1.1. Първостепенния разпоредител с бюджетни кредити (чл.12, ал.1 от ППЗНП).
1.2. Директорите на съответните професионални гимназии.
1.3. РИО на МОМН – гр. Русе.
Срок: 23.03.2012г.
Отговорник: Пламен Стоилов – кмет на Община Русе
2. Внасяне на докладна записка в Общински съвет Русе с проект за решение,
относно промяна статута и финансирането на професионалните гимназии с приложени
всички необходими документи, в т.ч. становищата по т.1.
Срок: 26.04.2012г.
Отговорник: Пламен Стоилов – кмет на Община Русе
3. Изпращане на становище в МОМН относно преобразуването на съответните
професионалните гимназии от държавни в общински училища.
Срок: 30.03.2012г.
Отговорник: Димитър Райнов – началник на РИО на МОМН
4. Изпращане на писмо до Министъра на образованието, младежта и науката с
мотивирано предложение за промяна на статута на съответните професионални гимназии
(чл.10, ал.6 от ППЗНП) с приложени всички необходими документи, в т.ч. решение на
Общински съвет Русе и становище на РИО на МОМН.
Срок: 29.05.2012г.
Отговорник: Пламен Стоилов – кмет на Община Русе
Г-н Бурджиев предложи следното
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РЕШЕНИЕ:
3. Заседанието приема предложения план – график за работа на Междуведомствената
работна група.
Решението беше прието с пълно мнозинство.
По точка Разни г-н Бурджиев каза, че протокола и материалите от съвместното
заседание ще бъдат изпратени по електронна поща до всички участници. Посочи също, че
очаква до следващия ден променена заповед за състава на двете комисии. Той даде думата
на участниците в заседанието, но поради изчерпване на дневния ред заседанието беше
закрито в 15,30ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
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