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ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

  

 

ПРОТОКОЛ №2/13.02.2019 г. 

 

от заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие 

 

Днес, 13.02.2019 г., се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към 
Областния съвет за развитие, в изпълнение на изискванията на чл.52, ал.1, т.4 от Наредба 
№10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование. 

Налице беше необходимият кворум за провеждане на редовно заседание. 
То беше председателствано от заместник областния управител на област Русе г-н 

Валентин Колев и протече по следния дневен ред: 
 
1. Обсъждане и съгласуване на обобщеното предложение за държавен план-прием 

за учебната 2019/2020 година в V и VIII клас в неспециализираните профилирани и 
професионални гимназии, средните и обединeните училища в област Русе. 

 Докладва: д-р Росица Георгиева, началник на Регионално управление на 

образованието Русе (РУО); 

2. Разни 

 Докладват: Членовете на Комисията 

 
Началникът на РУO Русе г-жа Росица Георгиева подробно запозна присъстващите 

с обобщеното предложението за държавен план-прием в V и VIII клас за учебната 
2019/2020 година, изготвено на база съгласуваните и изпратени предложения до кметовете 
на 6-те общини (Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Русе и Сливо поле), в които се 
извършва обучение в средни училища за придобиване на средно образование 
(Приложение 1). 

В своята презентация, г-жа Георгиева очерта основните принципи и мотивите на 
Регионалното управление при изготвянето му, които са свързани с брой на учениците, 
завършващи основно образование и четвърти клас по общини на територията на областта; 
стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общините и областта; 
постъпилите в РУО заявки от училища и работодателски организации за обучение по 
защитени специалности от професии и специалности от професии, с доказан текущ или 
прогнозиран недостиг; баланс на съотношението между  профилирани и професионални 
паралелки с тенденция за постепенно повишаване на приетите  ученици в VIII клас в 
професионални гимназии и професионални паралелки; преструктуриране на приема по  
профили и професии с цел постигане на прогнозните целеви стойности за броя на 
учениците, които се обучават в STEM профили, технически и IT професии; гарантиране на 
условия за качество на образователно-възпитателния процес; съответствие на 
предложените професии и специалности със спецификата на професионалните училища; 
отчитане на състоянието на училищната мрежа по общини и тенденциите за броя на 
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учениците, завършващи основно образование по общини; анализ на изпълнението на 
план-приема за предходните три учебни години. 

През учебната 2018/2019 г. основно образование в училищата на територията на 
област Русе ще завършат 1660 ученици (данните за броя на учениците са актуални към 
01.12.2018 г. и в тях са включени 51 ученици от СУ „М-р Ат. Узунов” Русе и 43 ученици 
от НУИ „Проф. В. Стоянов” Русе). Професионалните гимназии на територията на 
областта са 13, профилираните гимназии и средни училища също са 13 и едно обединено 
училище. 

На територията на община Русе профилираните гимназии и средни училища са 8, а 
професионални гимназии са 11. Предвижда се в тях да се осъществи прием в 58 
паралелки, от които 23 за профилирано обучение и 35 за професионално обучение. Така 
планираните паралелки съответстват на структурата на средните училища на територията 
на община Русе и са съобразени с изискването за увеличаване на дела на учениците, които 
се обучават в професионални училища и професионални паралелки.  

Броят планирани паралелки за общините е, както следва: Борово 1 професионална, 
Бяла 2 профилирани и 3 професионални, Ветово 1 профилирана и 2 професионални, Две 
могили 1 профилирана и 2 професионални и за Сливо поле 1 профилирана. 

Изключително детайлно бяха разгледани и предложенията за нови професии и 
специалности, които са включени в предложението за план-приема през учебната 
2019/2020 г. Г-жа Георгиева подчерта, че е било изключително важно да се проследят 
предложенията на професионалните гимназии по отношение на професии, които не са 
предлагани до сега в областта. Полиграфия  ще се преподава в ПГДВА „Йосиф Вондрак“, 
която е защитена и ще се предлага в дуална система на обучение. Нови са и промишлена 
естетика и дизайн, която е с очакван недостиг и защитената металообработващи машини. 
Прием и по двете специалности ще бъде осъществяван в ПГПТ „Атанас. Ц. Буров“. За 
първи път учениците след 7-ми клас ще могат да се обучават и по икономическа 
информатика в ПГИУ „Елиас Канети“, в ПГО „Недка Иван Лазарова“ компютърно 
проектиране и десениране на тъкани и площни изделия, като защитена специалност, 
полевъдство в професионалната гимназия в Бяла, с очакван недостиг технология на 
неорганичните вещества във Ветово, която ще се осъществява в дуална система на 
обучение и др. 

 Общият брой на защитените специалности и на тези с очакван недостиг е 20, като в 
защитени специалности се очаква да се обучават общо 208 ученици в 8 паралелки, а в 
специалности с очакван недостиг 234 ученици в 9 паралелки. Дуалното обучение ще бъде 
приложимо към общо 12 специалности на територията на областта, което предоставя 
възможност за обучение в реална работна среда. Според г-жа Георгиева така направените 
предложения показват, че професионалните гимназии са обърнати с лице към бизнеса и 
предлаганите специалности са съобразени с търсенето на пазара на труда. 

Промяна се прави и при приема в 5-ти клас, като вместо досегашната една паралелка 
в МГ „Баба Тонка“, учениците след 4-ти клас ще могат да кандидатстват вече в две 
паралелки (52 ученици). 

В последвалата дискусия, отношение по темата взеха проф. Красимир Ениманев, 
председател на Русенска стопанска камара; Милен Добрев, изпълнителен директор на 
Русенска търговско-индустриална камара; Мирослав Чапанов, регионален представител 
на Асоциация на индустриалния капитал в България и Станимир Станчев, член на УС на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
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Обобщавайки темата, г-н Колев подчерта, че според него при изготвянето на план-
приема е имало диалог между всички заинтересовани страни, съобразени са спецификите 
на отделните общини, специалностите, изискванията за защитени професии и тези с 
недостиг, демографската криза и др., за да бъде постигнат възможния към момента баланс. 

След изчерпване на дискусията по първа точка от дневния ред, заместник 
областният управител предложи да бъдат гласувани следните решения: 

1. Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие в 

изпълнение на разпоредбите на чл. 142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от 

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, 

съгласува предложението за държавен план-прием за учениците, които през 

учебната 2019/2020 г., ще постъпят  в V и в VIII клас в паралелките по профили и 

професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените 

училища на територията на област Русе. 

 

2. В изпълнение на изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование в срок до 01.03.2019 г. 

началникът на РУО Русе да представи на министъра на образованието и науката 

съгласуваното от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие, обобщено предложение за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. по 

профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и 

обединените училища на територията на област Русе. 

 

    Срок: 01.03.2019 г. 

    Отговорник: Областна администрация Русе 

      РУО Русе 

 

По така предложените решения членовете на Постоянната комисия по заетост 
гласуваха единодушно. 

Забележка: На заседанието присъстваха 25 от 34 члена на Постоянната комисия по 
заетост. 

Гласували: 25; За – 25; Против – 0; Въздържали се – 0. 
В точка Разни, заместник областният управител информира членовете на 

комисията за получено в Областна администрация Русе писмо от Агенцията по заетостта, 
във връзка с провеждане на първото за 2019 г. проучване на потребностите от работна 
сила, осъществявано в изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Предвид 
ангажиментите, които имат областните комисии по заетост, следва да бъдат предложени 
представители, които да влязат в състава на работна група, която трябва да организира, 
координира и съдейства при събирането на информация от работодателите от 
представителна извадка. 

Г-н Колев обърна внимание, че в срок до 20 февруари, областният управител трябва 
да актуализира при необходимост състава на работната група, с отговорностите на 
членовете ѝ. За целта, той припомни членовете на работната група от 2018 г. (председател: 
Валентин Колев – заместник областен управител на област Русе и председател на 
Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Русе и 
членове – представители на: Областна администрация Русе; Дирекция „Бюро по труда“ 
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Русе; Сдружение „Демо“, клон Русе; Регионален съвет на КНСБ Русе; Конфедерация на 
работодателите и индустриалците в България Русе; Българска асоциация за текстил и 
кожи и Русенска търговско-индустриална камара). 

Заместник областният управител предложи за гласуване следното решение, 
което беше прието единодушно: Членовете на Постоянната комисия по заетост 

следва да изпратят в Областна администрация Русе предложения за нови членове на 

работната група или промяна на такива.  

 

   Срок: 18.02.2019 г. 

      Отговорник: Членовете на Комисията 

 
В точка Разни не постъпиха други предложения и поради изчерпване на дневния 

ред  г-н Валентин Колев закри заседанието на Постоянната комисия по заетост. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ 

Заместник областен управител на област Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


