
 
 

 

ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

СИНАН ХЕБИБОВ 

Заместник областен управител  

/За областен управител на област Русе 

съгл. Заповед №2-95-00-766/21.12.2021 г./ 

 

 

ПРОТОКОЛ /20.12.2021 г. 

от проведено съвместно онлайн заседание на Постоянната комисия по заетост и 

Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта 

 

На 20.12.2021 г. (понеделник) от 13.30 часа в Областна администрация – Русе, под 

председателството на д-р Стефка Караколева – заместник областен управител на област 

Русе, бе проведено съвместно онлайн заседание на Постоянната комисия по заетост и 

Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта. 

Заседанието е инициирано във връзка с дейностите и основните етапи на 

взаимодействие между заинтересованите страни по планиране, утвърждаване и 

реализиране на държавния прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и 

професионални гимназии, средните и обединени училища за учебната 2022/2023 година, 

като бе налице необходимият кворум за провеждането му. 

Д-р Караколева откри срещата и отбеляза: „Много е важно да успеем, въпреки 

реалностите пред които сме изправени, да се обединим около един балансиран план-

прием, отговарящ на изискванията на бизнеса, съобразен с броя на завършващите 

ученици в осемте ни общини, съобразен със спецификите и възможностите на 

образователните институции за осъществяване на прием по предложените и заявени 

специалности“.  

Д-р Караколева запозна членовете на двете комисии с част от дейностите по 

предстоящия план-прием, осъществени до настоящия момент в Областна администрация 

– Русе и отново подчерта,  че заявената от работодателите потребност от кадри за дадена 

специалност от професии, е важен елемент от дейностите по планирането на държавния 

прием за областта.  

Изготвени са два броя писма до работодателите относно техните заявки за 

паралелките с професионална подготовка, за необходимостта от кадри за дадена 

специалност от професии, със срок за подаване на заявките до 30 декември 2021 г., както 

е изготвена и качена на електронната страница на Областна администрация – Русе 

информация за запознаване и популяризиране сред широката общественост, и в частност 

работодателите, с дейностите по план-приема за учебната 2022/2023 г. В Областна 

администрация – Русе, са постъпили две становища, адресат на които са и РУО – Русе, 

съответно от Камарата на строителите в България: 

1. Професия Строителен техник, специалност Строителство и архитектура; 

2. Професия Компютърен график, специалност Компютърна графика; 

3. Професия Графичен дизайнер, специалност Графичен дизайн; 

4. Професия Художник приложни изкуства, специалност Художествена 

керамика; 

5. Професия Дизайнер, специалност Интериорен дизайн; 

6. Професия Строителен техник, специалност Строителство и архитектура ½ 

паралелка  дуална форма на обучение; 

7. Професия Брокер, специалност Недвижими имоти ½ паралелка дуална форма 

на обучение;  



 
 

и от „Бадер България“ КД за моделиер-технолог на облекло и оператор в 

производството на облекло. 

 Изпратено е становище до РУО – Русе по предстоящия план-прием и от името на 

областния управител. 

 Д-р Георгиева допълни, че в РУО – Русе са изпратени становища от Русенската 

стопанска камара и от Община Сливо поле. 

 Проведени са две срещи с д-р Георгиева, едната в Областна администрация – Русе, 

другата в РУО – Русе, с участието на директорите на училища в област Русе във връзка 

със сроковете и изискванията за изготвяне на предложения за държавен план-прием и 

допълнителен държавен план-прием за учебната 2022-2023 г.  

 В детайли, д-р Георгиева отчете, че от утвърдените 67 паралелки за прием в 8 клас 

за учебната 2021/2022 година, е реализиран прием в 65 паралелки, като съотношението е 

41 професионални към 24 профилирани. При първи етап на класиране две 

професионални паралелки не са успели да се реализират и се е наложило тяхното 

закриване – по специалност „Работник в производство на кулинарни изделия в 

заведенията за хранене и развлечения“ в училището в Борово и в Професионалната 

гимназия по облекло в Русе (специалност, свързана с производството на облекло от 

текстил).  

 Реализираните нови специалности от професии в реализирания държавен прием  в 

VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. са седем, шест са защитени, дванайсет с очакван 

недостиг. Дуална форма на обучение се осъществява в седем паралелки в СУ „Васил 

Левски“ с ПП в гр. Ветово, ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе, ПГ по транспорт – Русе, 

ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе, ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе и ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ 

– Русе.  

Д-р Георгиева представи още етапите, сроковете и отговорностите, които имат 

съответните институции по дейностите за планиране на държавния план-прием в VІІІ 

клас за учебната 2022/2023 година, които са регламентирани с Наредба № 10/01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование и Правила за планиране и 

реализиране на ДПП в VІІІ клас в неспециализираните профилирани и професионални 

гимназии, средните и обединени училища и на ДДПП в ХІ клас в неспециализираните 

профилирани и професионални гимназии и средните училища. 

В обобщение на изложеното, д-р Караколева отправи апел към членовете на двете 

комисии да използват контактите и възможностите на институции, които представляват, 

за да подпомогнат дейностите по план-приема. Не на последно място, тя изрази 

увереност, че работодателите ще предложат подходящи форми за подкрепа, които да са в 

помощ на съответните образователни институции и в последващото реализиране на 

утвърдения, на по-късен етап, план-прием. 

 

  Приложение: Презентация на РУО – Русе 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Д-Р СТЕФКА КАРАКОЛЕВА  

Заместник областен управител на област Русе и  

председател на Постоянната комисия по заетост 

и на Постоянната комисия в областта на образованието,  

младежките дейности и спорта 

 

 

 


