
 
 

 

ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

АНАТОЛИ СТАНЕВ 

Областен управител на област Русе 

 

 

ПРОТОКОЛ /09.12.2022 г. 

от проведено съвместно заседание на Постоянната комисия по заетост и 

Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта 

 

На 09.12.2022 г. (петък) от 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе, 

под председателството на г-н Анатоли Станев – областен управител на област Русе, бе 

проведено съвместно заседание на Постоянната комисия по заетост и Постоянната 

комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта. 

Инициирането на заседанието е с цел синхронизиране и координиране на 

дейностите и задълженията на отговорни институции на областно и местно ниво при 

планирането,  утвърждаването и реализирането на държавния план-прием за 

предстоящата учебна 2023/2024 г. 

В тази връзка, в Областна администрация – Русе, са получени две писма от 

Регионално управление на образованието – Русе (РУО), в което са предоставени 

правилата за планиране и реализиране на държавния план-прием, списък на STEM  

профили и специалности, както и целеви стойности за област Русе. 

Областният управител откри срещата и отбеляза: „Много е важно по време на 

днешната ни среща, а и с последващите си действия да обединим усилията си в 

прецизиране избора на профили и специалности от професии, съобразени с нуждите на 

бизнеса в област Русе, със спецификите в икономическото развитие на нашия регион, 

които да са съобразени с възможностите на образователните институции за 

осъществяване на прием и качествено обучение по предложените и заявени 

специалности“. 

 Подробно, д-р Росица Георгиева, началник на РУО – Русе, отчете реализирания 

през настоящата учебна 2022/2023 година план-прием, осъществен в 66 паралелки, като 

42 са професионални, а останалите 24 са профилирани. 41 от всички паралелки са със 

STEM-насоченост.  

 Закрити са 3 от утвърдените 69 паралелки, една профилираната и една 

професионална – „Софтуерни и хардуерни науки“ в Средно училище „Христо Ботев“ в 

Глоджево и специалност „Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията 

за хранене и развлечения“, професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ 

в боровското училище „Св. Климент Охридски“. Третата паралелка е закрита след трети 

етап на класиране през месец септември в ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе, специалност 

„Механизация на селското стопанство“. 

През следващата учебна година се предвижда паралелките в областта да са 67, 

като поне 41 от тях да са професионалните. Толкова би трябвало и да са тези, пряко 

свързани с учебните дисциплини за наука, технологии, инженерство и математика.  

През учебната 2022/2023 г. има 7 защитени специалности от професии, 15 с 

очакван недостиг на пазара на труда и 10, в които обучението е в дуална форма. 

Същевременно 94 ученици от областта имат възможността да участ в нови специалности 

от професии. Сред тях са „Фитнес“ и „Спортно туристически дейности“ в СУ „Панайот 

Волов“ в Бяла, както и „Трайни насаждения“ и „Машини и системи с ЦПУ“ отново в 

Бяла, но в Професионалната гимназия. Нови специалности са реализирани още във 

Ветово и в Русе. 26 ученици изучават за първи път минна електромеханика в Средното 

училище с професионални паралелки във Ветово „Васил Левски“. Колкото до Русе, то 



 
 

нови специалности има в три професионални гимназии – „Недка Ив. Лазарова“, 

Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване, както и в 

Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“. 

Реализираните специалности са съответно „Бутикови облекла“, „Локомотиви и вагони“ и 

„Художествена керамика“. 

В защитени специалности учат общо 99 ученици от региона, а в такива с очакван 

недостиг – 222-ма. Дуалната форма на обучение пък се оказва избрана от 190 ученици. 

Паралелките с най-голям брой свободни места са шест, като пет от тях са гр. Русе, а една 

в гр. Две могили, съответно „Измервателна и организационна техника“, „Промишлена 

естетика и дизайн“, „Локомотиви и вагони“,  „Електрообзавеждане на транспортна 

техника“, „Производство на облекло от текстил“ и „Машини и съоръжения за 

заваряване“. 

Д-р Георгиева представи в детайли етапите, сроковете и отговорностите, които 

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

VІІІ клас за учебната 2023/2024 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 държавния план-прием в VІІІ клас и на допълнителния 

държавен план-прием в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални 

гимназии, средните и обединени училища. 

В последвалата дискусия бяха отчетени отново демографската криза, оттам 

намаляващия брой ученици, миграционните процеси, проблемите в малките общини, 

липсата на мотивация сред децата, добрата ориентация при избора на подходящо 

образование и ангажираността на родителите, значението на практическите умения за 

учениците, липса на трудови навици,  учебните програми, партньорството и подкрепата 

на бизнеса, подготвеността на бъдещите специалисти, популяризирането на 

професионалното образование, дуалната форма на обучение и др. 

След реализиране на всички дейности по планирането на държавния план-прием, 

до 15 февруари 2023 г., началникът на РУО – Русе следва да представи за съгласуване 

обобщено предложение по профили и професии в профилираните и професионалните 

гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Русе за учебната 

2023/2024 г. на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за регионално 

развитие.  

 

 

 

   

 

 

 

 


