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

ПРОТОКОЛ №3
от работна среща с директорите на професионалните гимназии в гр. Русе, проведена
на 30.03.2012 г., 14:00ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе

Г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе откри работната среща
с директорите на следните професионалните гимназии в гр. Русе: ПГПТ „Ат. Ц. Буров”, ПГ
по транспорт, ПГРКК, ПГСС „Ангел Кънчев” – Образцов чифлик, ПГ по облекло, ПГСАГ
„Пеньо Пенев”, ПГМТ, ПГ по туризъм, ПГХТБ „Проф. Д. Баларев”, ПГИУ „Елиас Канети”,
ПГЕЕ „Ал. Арнаудов”, ПГДВА „Й. Вовдрак” и ПГЗХТ „Асен Златаров”.
На срещата присъства г-н Веско Маринов – зам. областен управител на област Русе и
всички директори на професионални гимназии от гр. Русе. Отсъстващи няма.
Тема на работната среща: Предприемане на икономически-съобразни действия,
свързани с напредъка в средното и средното-професионално образование.
Г-н Бурджиев даде думата за представяне на директорите на професионалните
гимназии.
№

Име

1 Анета Христова

год. на назачаване
Училище
на директора в
гимназията
1998 г.
ПГПТ ''А. Ц. Буров”

2 Радосвета Жекова

брой
паралелки

брой
ученици

18

397

ПГ по транспорт

4

155

3 Ивелина Георгиева

2006 г.

ПГРКК

8

167

4 Цикламка Иванова

2003 г.

5

112

5 дир.инж. Диана Иванова

1998 г.

ПГСС ''Ангел Кънчев"-Обр.
чифлик
ПГ по облекло

14

320

6 пом.дир. Георги Петров

2005 г.

ПГСАГ ''Пеньо Пенев"

20

450

7 инж.Ненко Петков Илиев

1994 г.

ПГМТ

11

274

8 Ренета Николова Вълева

2011 г.

ПГ по туризъм

22

550

9 Милена Георгиева
Ениманева
10 Румяна Първанова Белчева

2005 г.

ПГХТБ ''Проф. Д. Баларев"

6

119

1999 г.

ПГИУ ''Елиас Канети"

26

680

ПГЕЕ ''Ап. Арнаудов"

25

601

ПГДВА „Й. Вондрак”

20

480

ПГЗХТ

5

95

11 Айдън Сабриев Юсеинов
12 Димитър Петков Цанев
13 пом. дир. Лидия Петрова
Николова

2005 г.

Г-н Бурждиев представи анализ на социално-икономическото развитие на Република
България, след което предложи той да бъде изпратен по електронните пощи до всички
професионални гимназии.
Г-н Бурджиев даде думата на директорите да споделят своите виждания, мнения и
становища.
По време на дискусията бяха откроени следните сходни проблеми по отношение
развитието на професионалните гимназии:
• Недостатъчния прием след 7 клас, който се предлага от РИО;
• Необходимост от провеждане на учебната практика на реални работни места;
• Необходимост от определяне на специалности, които ще задоволят потребностите на
бизнеса;
• Социално-икономически причини;
• Създаване на регулярен държавен план-прием на училищата – разрешаването на този
проблем ще доведе до реален прием на ученици, необходим за съществуването на
училищата;
• Въвеждане на едносменно обучение на учениците до 7 клас;
• Разпределение на приема на ученици в училищната мрежа от РИО, съобразен с
капацитета на сградата;
• Проява на субективизъм от страна на РИО по отношение на училищата;
• Недопускане на дублиране на специалности в различните училища;
• Оптимизация на персонала;
• Необходимост от информация, свързана с фирмите, за броя на наетите от тях лица с
професионална квалификация.
След приключване на дискусията Областния управител на област Русе предложи на
присъстващите да се обединят около следните:
РЕШЕНИЯ
1. В срок до 08.04.2012г. всички училища да изпратят своите становища, относно
промяната на статута и финансирането на професионалните гимназии и преобразуването
им от държавни в общински.
Отговорник: ст. експерт Кр. Кръстева
2. В срок до 04.04.2012г. да се изпрати по електронните пощи на всички
професионални гимназии анализа на социално-икономическото развитие на Република
България.
Отговорник: ст. експерт Кр. Кръстева
3. В срок до 08.04.2012г. да се актуализира Заповедта на Областната комисия по
образование, младежки дейности и спорт, като в нея се включат директорите на всички
професионални гимназии от гр. Русе.
Отговорник: ст. експерт Кр. Кръстева

4. Края на м. май да се проведе среща с директорите на всички професионални
гимназии и с представители на реалния бизнес, като в срок до 15.04.2012г. директорите на
училищата предложат по 3 фирми, в които те реализират своите кадри, с цел съвместно
задоволяване на потребностите им.
Отговорник: ст. експерт Кр. Кръстева
Г-н Бурджиев предложи на срещата през м. май да бъде разгледана следната тема:
„Необходимостта на бизнеса от задоволяване на потребностите му от кадри и тяхното
становище по отношение на подготовката, специалностите и реализацията на завършилите
професионална подготовка ученици”, на която да докладват директори на професионални
гимназии и представители на работодателите.
ЗА ПРОТОКОЛА: /П/
КРЕМЕНА КРЪСТЕВА
Старши експерт, отдел РР към ДАКРРДС

