
 
 

 

ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

АНАТОЛИ СТАНЕВ 

Областен управител на област Русе 

  

 

ПРОТОКОЛ №1/10.02.2022 г. 

 

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

 

На 10.02.2022 г. (четвъртък) от 11.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация – 

Русе, под председателството на областния управител на област Русе, г-н Анатоли Станев 

и д-р Стефка Караколева, заместник областен управител на област Русе, бе проведено 

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

Инициирането на заседанието е във връзка с внесеното за обсъждане и съгласуване 

обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. за област 

Русе от д-р Росица Георгиева, началник на Регионалното управление на образованието – 

Русе (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 и съгласно Правилата за 

планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием).  

Налице беше необходимият кворум за провеждане на редовно заседание, което 

протече при следния дневен ред: 

1. Обсъждане и съгласуване на обобщеното предложение за държавен план-прием 

за учебната 2022/2023 година в V и VIII клас в профилирани и професионални гимназии, 

средните и обединените училища в област Русе; 

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

образованието – Русе 

2. Разни 

 Докладват: Членовете на Постоянната комисия по заетост 

Откривайки заседанието, г-н Станев благодари на членовете на комисията за 

тяхната ангажираност и присъствие и изрази надежда: „…че специалностите от 

професии и профили, предвидени за нашата област ще са достатъчно привлекателна 

възможност за учениците да припознаят някои от тях като подходяща възможност да 

продължат своето образование, с перспектива за пълноценна последваща реализация на 

пазара на труда. Уверявам Ви, че като областен управител ще окажа пълно съдействие и 

подкрепа на всички заинтересовани страни за успешно реализиране на държавния план-

прием след утвърждаването му, както и по казуси и теми, касаещи децата, учениците и 

младите хора в региона“.  

От своя страна, д-р Караколева припомни, че в края на 2021 г. е проведено 

съвместно онлайн заседание на Постоянната комисия по заетост и Постоянната комисия 

в областта на образованието, младежките дейности и спорта, на което подробно са 

представени етапите, сроковете и отговорностите, които имат съответните институции 

по дейностите за планиране на държавния план-прием през 2022/2023 г., както и  

реализирания такъв за настоящата учебна 2021/2022 г. Тя отбеляза още, че са спазени и 



 
 

реализирани всички дейности, свързани с процеса на подготовка и планиране на 

държавния план-прием за областта. 

По първа точка от дневния ред, д-р Георгиева очерта основните принципи и 

мотивите при изготвянето на план-приема, 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, в съответствие с прогнозните целеви стойности, определени 

от Министерството на образованието и науката – общ брой паралелки 69; 58.74 % от 

общия брой ученици да се обучават в професионални паралелки; 60.25 % от общия брой 

ученици да се обучават в STEM профили и професии; гарантиране на условия за 

качество на образователно-възпитателния процес; отчитане на състоянието на 

училищната мрежа по общини и тенденциите за броя на учениците, завършващи основно 

образование по общини и др.  

През учебната 2021/2022 г. основно образование в училищата на територията на 

област Русе ще завършат 1712 ученици, като от тях най-много са за Русе – 1345, а най-

малко за Ценово – 18. Професионалните гимназии на територията на областта са 13, 

профилираните гимназии и средни училища също са 13 и едно обединено училище. 

За VIII клас в предложението за община Русе е предвидено да се осъществи прием 

в 57 паралелки, от които 21 за профилирано обучение и 36 за професионално обучение.  

Броят планирани паралелки за останалите общините е както следва: Борово 1 

професионална, Бяла 4 професионални, Ветово 2 профилирана и 1 професионални, Две 

могили 1 профилирана и 2 професионални и за Сливо поле 1 профилирана. 

Новите професии и специалности, включени в предложението са 8 – минна 

електромеханика; бутикови облекла; локомотиви и вагони (по предложение на „БДЖ – 

Пътнически превози“ ЕООД, с уверение за реклама на специалността, подпомагане на 

децата със стипендии); художествена керамика; фитнес; спортно-туристически дейности; 

трайни насаждения; машини и системи с ЦПУ. 

Защитените специалности за региона са 7 – минна електромеханика; художествена 

дърворезба; корабоводене – речно; електрообзавеждане на кораби; локомотиви и вагони; 

художествена керамика; измервателна и организационна техника. 

Специалностите от професии с очакван недостиг, включени в държавния план-

прием са 15 – топлотехника; производство на облекло от текстил; производство на 

кулинари изделия и напитки; автотранспортна техника; подемно-транспортна техника, 

монтирана на пътни транспортни средства; промишлена естетика и дизайн; машини и 

съоръжения за заваряване; електрически превозни средства; технологичен и 

микробиологичен контрол в химическите производства; производство на тапицирани 

изделия; електрообзавеждане на транспортна техника; производство на кулинарни 

изделия и напитки; машини и системи с ЦПУ; трайни насаждения. 

В дуална форма на обучение са предлагат 10 специалности от професии – минна 

електромеханика; мебелно производство; електрически превозни средства; производство 

на облекло от текстил; конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; 

търговия; локомотиви и вагони; недвижими имоти; строителство и архитектура; машини 

и съоръжения за заваряване. 



 
 

 

Предвидено е приемът в 5-ти клас за МГ „Баба Тонка“ – Русе отново да се 

осъществи в две паралелки – 52 ученици. 

В заключение, д-р Георгиева обобщи, че в настоящото предложение отново е 

търсен баланс между броя на завършващите ученици, това което е зададено от 

Министерството на образованието и науката, искането на бизнеса и това, което 

предлагат училищата. 

В последвалата дискусия, отношение по темата взеха г-жа Боянка Димитрова, 

областен координатор на КНСБ – Русе и г-жа Миглена Христова – член на УС на 

Българска асоциация за текстил и кожи и областен представител на Асоциация на 

индустриалния капитал в България. 

В резултат на направено от г-жа Христова питане относно възможностите за 

популяризиране на дуалното образование сред работодателите, г-н Станев пое 

ангажимент, Областна администрация – Русе да организира форум, на който да бъдат 

представени добри практики за дуална форма на обучение, възможностите за дуално 

обучение и последващата реализация на завършилите в различните бизнес сектори в 

региона.  

По първа точка от дневния ред, д-р Стефка Караколева предложи да бъдат 

гласувани анблок 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 така представеното обобщеното предложение за държавен план-прием за 

учениците, които през учебната 2022/2023 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. 

 

   Отговорник: Членовете на Постоянната комисия по заетост 

 

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 

01.03.2022 г., началникът на РУО – Русе да предостави 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 2022/2023 г. по профили и професии в профилираните и професионалните 

гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Русе. 

 

Отговорник: Областна администрация – Русе 

   РУО – Русе 

 

По така предложените решения, членовете на Постоянната комисия по заетост 

гласуваха единодушно. 

Забележка: На заседанието присъстваха 19 от 34 члена на Постоянната комисия по 

заетост. 

 Гласували: 19; За – 19; Против – 0; Въздържали се – 0. 



 
 

 С писмо наш вх. №37-00-3#396/10.02.2022 г. е получено и едно положително 

становище от Областното представителство – Русе на Камара на строителите в България. 

В точка Разни, заместник областният управител предостави възможността на 

членовете на Комисията за въпроси и предложения, които да бъдат обсъдени или такива, 

които да са предмет на следваща среща. 

  След изчерпване на точките от дневния ред, д-р Караколева закри заседанието, 

което се проведе при спазване на всички въведени противоепидемични мерки. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


