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ОДОБРИЛ: /П/  

СТЕФКО БУРДЖИЕВ 

Областен управител на област Русе  

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6/29.09.2015 г. 

 

от заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на 

труда 

 

На 29.09.2015 г. (вторник) от 10.00 часа в „Зала Свети Георги“ на Областна 

администрация Русе се проведе заседание на Секторната комисия в областта на 

образованието и пазара на труда, на което присъстваха 40 от 58 члена.  

Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе и 

председател на Комисията поздрави присъстващите и представи дневния ред на 

заседанието, който беше приет единодушно. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.  Резултати от Национално външно оценяване (НВО) и Държавни зрелостни 

изпити (ДЗИ) в област Русе за учебната 2014 – 2015 г. 

    Докладва: Димитър Райнов – началник на „Регионален инспекторат по 

образование” (РИО) Русе 

2. Информация за Държавен план – прием по професии и специалности в област 

Русе за учебната 2015 – 2016 г. 

                            Докладва: Димитър Райнов – началник на РИО Русе 

3.  Отчитане на изпълнените решения от проведеното на 26.01.2015 г. заседание 

на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, както и за 

дейността на Комисията. 

               Докладва: Десислава Пенчева – секретар на Комисията 

4.   Представяне на проект Language Against Dropout (LAD): обучение по 

български като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас. 
 Докладват: д-р Анастасия Новикова – МД „Елиас Канети“; г-жа Нина 

Александрова – МД „Елиас Канети“ 

5. Разни 

      Докладват: Членовете на комисията  

 

 По първа точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-н  Димитър 

Райнов – началник  на РИО Русе. 

 Г-н Райнов  представи информация относно резултати от Национално външно 

оценяване и Държавни зрелостни изпити в област Русе за учебната 2014 – 2015 г. 

(Приложение 1). 

Проведено е НВО  след четвърти клас в 50 училища в т.ч. 10 училища с по-малко 

от 10 ученици. Общият брой на учениците в четвърти клас е 1825  като участие в НВО са 

взели 1758 ученици. Русе е на шесто място на национално ниво в четвърти клас по 

оценяване.  
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Основните проблеми, които оказват влияние върху резултатите на НВО са 

свързани с учениците билингви и слетите паралелки. Най-ниски са резултатите в 

училищата с преобладаващ брой ученици, за които българският език не е майчин. 

Беше отчетено, че като цяло се запазва тенденцията учениците от областта да 

показват по-високи резултати от средните за страната при НВО в четвърти клас, а след 

седми клас те са съизмерими със средните за страната. В НВО след четвърти клас област 

Русе се изкачва със седем позиции напред в класацията. 

Увеличава се броят на учениците, явяващи се на допълнителния модул по 

български език и литература (БЕЛ). Намалява броя на училищата със слаб успех от НВО 

(I модул) по БЕЛ- от 14 на 8. Запазва се тенденцията община Русе да е с най-висок среден 

успех.  

По среден резултат от НВО по БЕЛ област Русе е на осмо място, а по математика 

на шесто място през 2015 г. (през 2014 г. и по двата предмета е на 20 място). 

Продължава тенденцията за намаляване на явяващите се на ДЗИ. Традиционно 

най-висок брой точки се получават по чужди езици. По БЕЛ се наблюдава по-висок 

процент слаби оценки и малко по-нисък отлични оценки.  

За последната година МГ „Баба Тонка“ и АГ „Гео Милев“ са сред училищата с 

най-високи резултати в страната по ІІ ДЗИ. 

 Г-н Станчев благодари на г-н Райнов за изчерпателната презентация и даде 

думата за мнения, коментари и въпроси. 

  Г-н Илия Костов – председател на Сдружение на директорите в средното 

образование в Република България предложи да бъде предвидена награда за 

училищата, постигнали високи резултати на НВО и ДЗИ. 

 По втора точка от дневния ред: Информация за Държавен план – прием по 

професии и специалности в област Русе за учебната 2015 – 2016 г. (Приложение 2) 

отношение взе отново г-н Димитър Райнов. 

След изслушване на докладите по първа и втора точка бяха  предложени и 

гласувани следните решения: 

1.  Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда 

приема за сведение резултатите от Национално външно оценяване,  Държавни 

зрелостни изпити в област Русе за учебната 2014 – 2015 г. и представената 

информация за Държавен план – прием по професии и специалности в област Русе 

за учебната 2015 – 2016 г. 

 

За – 40, Против – 0, Въздържали се - 0 

 

2. Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда да 

учреди ежегодни награди, които да се връчват на училищата, постигнали високи 

резултати на НВО и ДЗИ по съответните предмети. 

 

 Отговорник: Областна администрация Русе; РИО Русе 

    Срок: Ежегодно 

 

 За – 39, Против – 1, Въздържали се – 0  

 

   По трета точка: Отчитане на изпълнените решения от проведеното на 26.01.2015 

г. заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, както 

и за дейността ѝ,  докладва г-жа Десислава Пенчева – секретар на комисията.  

  По четвърта точка от дневния ред г-н Станчев представи д-р Анастасия 

Новикова – ръководител на отдел „Наука“ и г-жа Нина Александрова – 

ръководител на отдел „Гражданско образование“ в Международно Дружество 

„Елиас Канети“.  Той подчерта, че Дружеството е наш добър партньор, с който работим 

активно по изпълнение на Програмата за отбелязване на 110 годишнината от рождението 

на Елиас Канети.  
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 Д-р Анастасия Новикова и г-жа Нина Александрова представиха проект 

Language Against Dropout (LAD): обучение по български като втори език за деца в 

предучилищна възраст и първи клас, по който Дружеството е бенефициент и водеща 

организация. Основната цел на проекта и да се създаде научно обоснована, 

фундаментална концепция за обучение по български език като втори език за 

предучилищна възраст и първи клас. Концепцията ще позволи, децата да получат 

оптимална езикова подготовка по български език за успешен старт в училище 

(Приложение 3). 
 Г-н Станчев благодари за интересната презентация, след което членовете на 

комисията се обединиха около следното решение: 

1. Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда 

приема за сведение така представената информация за проект Language Against 

Dropout (LAD): обучение по български като втори език за деца в предучилищна 

възраст и първи клас и ще следи напредъка по неговото изпълнение. 

 

  За – 39, Против – 0, Въздържали се – 1 

 

Г-н Станчев предложи още всички проекти, които са в сферата на образованието 

да бъдат представяни пред Секторната комисия в областта на образованието и пазара на 

труда. 

 По пета точка от дневния ред „Разни” г-н Станчев предостави възможност за 

изразяване на мнения, препоръки и становища. 

Във връзка с процедурата за организиране работата на Областните комисии и 

съвети е необходимо изготвянето на индикативна работна програма за предстоящата 

година. За целта е необходимо да бъдат представени предложения за теми, които да 

бъдат включени за обсъждане в работата на комисията през 2016 г. Предвид това беше 

прието следното решение: 

1.  Членовете на Секторната комисия в областта на образованието и пазара 

на труда да изпратят мотивирани предложения за теми, които да бъдат 

заложени в Индикативната работна програма на комисията за 2016 г. 

 Отговорник: Членовете на Комисията 

    Срок: 30.10.2015 г. 

 

 Г-жа Кремена Калчева – ДРСЗ Русе изрази благодарност на РИО Русе и 

Областна администрация Русе за добрите съвместни действия при работата с децата и 

младежите в област Русе.  

 Бяха дискутирани и други въпроси, свързани с образователната система в област 

Русе – функционалната неграмотност сред учениците, отношение към книгата, 

двустепенна гимназиална степен, различно ниво на изпити, работно място/среда на един 

ученик и др. 

  Поради изчерпване на дневния ред г-н Станчев закри заседанието на Секторната 

комисия в областта на образованието и пазара на труда. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

СТАНИМИР СТАНЧЕВ  

Заместник областен управител на област Русе 

 

 

 

 

 


