
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1/26.01.2016 г. 

 

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

труда 

 

На 26.01.2016 г. (вторник) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе 

се проведе заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на 

труда, на което присъстваха 30 члена от състава ѝ.  

Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Г-н Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе поздрави 

присъстващите и представи дневния ред на заседанието, който беше приет единодушно. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на 

Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за 

развитие „България 2020“. 

   Докладват:  Диана Иванова – директор на ПГО „Недка Иван 

Лазарова“Русе 

  Членовете на Комисията 

2. Обсъждане проект за държавен план-прием за учебната 2016/2017 г. по 

професии и специалности в област Русе – основни акценти. 

 Докладва: Димитър Райнов – Началник на Регионален инспекторат 

по образование Русе (РИО) 

3. Разни. 

 Докладват: Членовете на Комисията 

В началото на заседанието, г-н Бурджиев представи г-н Иво Василев – 

ръководител направление „Човешки ресурси” в „Каолин” АД, поканен да вземе участие в 

заседанието като гост-лектор по молба на г-жа Стефка Тончева – директор на СОУ 

„Васил Левски“ с ПП Ветово.  

По първа точка от дневния ред г-н Бурджиев даде думата на г-жа Диана 

Иванова - директор на ПГО „Недка Иван Лазарова” Русе да представи Ефективен 

подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните 

приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие „България 

2020“. (Приложение1) 

В презентацията бяха цитирани текстове от Националната програма за развитие 

България 2020, Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в 

Република България за периода 2015-2020 година, Стратегия „Европа 2020”, Областната 

стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 са документите, които касаят държавния 

план-прием. 

Г-жа Иванова постави акцент върху приоритетните дейности, които трябва да са 

организирани към разширяване на достъп до качествено образование, постигане на по-

голяма гъвкавост на образователната система спрямо изискванията на пазара на труда, 

създаване на условия за качествана заетост. 

 Възобновяването на взаимовръзката между средното образование, висшето 

образование и бизнеса е основен момент за ефективност на образователната ни система. 



 

 Областният управител напомни, че от директорите на професионалните гимназии 

е изискано да изпратят становища по точка 1 от дневния ред (писмо с наш изх. № 37-00-

7/11.01.2016 г.). В указания срок предложение е получено единствено от 

Професионалната гимназия по транспорт. 

Отношение по темата взе Айдън Юсеинов – директор на ПГЕЕ „Апостол 

Арнаудов“. Той сподели опасението си от въздействието на делегираните бюджети 

върху работата и дейността на учебните заведения, като подчерта също необходимостта 

от увеличаване процента БВП за образование. Юсеинов повдигна въпроса, касаещ 

отправено през 2015 година предложение за дофинансиране от страна на държавата на 

т.нар. „защитени професии“ с първа и втора степен на професионална квалификация. 

В отговор г-н Райнов отбеляза, че въпреки промените в Закона за 

професионалното образование, които въведоха списък „защитени професии“, той не е 

приет от МС с постановление.  

Г-н Бурджиев пое ангажимент да се изготви писмо до Министерството на 

образованието и науката, съгласувано с РИО Русе, с искане на информация относно 

утвърждаването на списък със „защитени професии“ и съответно неговото приемане. 

Г-н Пламен Атанасов – председател на Общински координационен съвет на 

Синдиката на българските учители подкрепи идеята да се изпрати писмо във връзка 

със „защитените професии“. Той сподели и своите опасения относно Националната 

програма за развитие България 2020 в частта ѝ касаеща образователната система. 

Според г-н Бурджиев много прецизно трябва да се отчитат даденостите и 

перспективите за развитието на отделни отрасли и сектори, защото образованието трябва 

да отговори на потребностите на бизнеса. 

В контекста на споделеното, той даде думата на г-н Василев като представител на 

бизнеса да представи как изглежда бъдещето на образователната система през очите на 

работодателя. (Приложение 2) 

 Г-н Василев отчете тревожността от факта, че броят на децата, които в ранна 

детска възраст отпадат от образователната система, нараства, Той говори още за 

недостатъчната подготвеност на младите хора, излизащи от средното училише и 

университетите за реалната бизнес среда. 

Обект на представяне беше задържането на младите хора в училище и тяхната по-

добра подготовка за бъдеща реализация, чрез проект за дуалното обучение. „Каолин“ 

АД, като международна компания е с богат опит в прилагането на дуално обучение и е 

силно ангажирана с този процес не само в Германия, но и в България. 

В този смисъл, по искане на „Каолин“ АД е заложено в държавния план-прием 

създаване на допълнителна паралелка „Обогатяване на полезните изкопаеми“ в СОУ 

„Васил Левски“ с ПП, гр. Ветово. Компанията е готова да инвестира в материална база, 

кабинети, оборудване и др. В процес на договаряне е едно трайно взаимодействие за 

практики с Германо-българската индустриална камара. Г-н Василев посочи, че за 

фирмата е от изключително значение да бъде възприемана като партньор с основна цел 

задържане на децата в училище и добрата им професионална подготовка, която да им 

даде възможност за реализация не само във фирма Каолин, но и в цяла България. 

Областният управител благодари на г-н Василев за готовността да се инвестира 

в подготовката на бъдещи кадри за минната индустрия и за сектора, в който работи 

фирмата. Областният управител изрази своята готовност за подкрепа и адмирира това, че 

подпомогнатите от Каолин АД млади хора могат да търсят своята реализация и извън 

компанията. 

Г-н Василев допълни, че са готови за взаимодействие и с други работодатели със 

специфични нужди за обучение, за паралелки с технологична и с техническа насоченост 

на специалности. 

По втора точка от дневния ред, г-н Райнов очерта основните акценти в проекта 

на държавния план-прием по професии и специалности в област Русе за 2016/2017 г. 

(Приложение 3) 



 

  Началникът на Инспектората отново сподели тревожната тенденция за намаляване 

на учениците през последните години на територията на страната и в област Русе. Голям 

процент са напусналите (10 – 14 годишни) поради миграционните процеси. Държавният 

план-прием е подвластен на тези тенденции. 

   Според Райнов е факт, че интерес за децата представлява обучението в 

атрактивни специалности, които на практика нямат приложение в реалния бизнес. Сред 

младите хора са приоритетни природо-математическите направления, IT технологиите, 

услугите, икономиката.  Желанието на бизнеса са машиностроение, транспорт, текстил, 

облекло. Нагласите на обществото не кореспондират с необходимостта от кадри за 

бизнеса.  

   Г-н Райнов представи следната статистика – в седми клас се обучават 1541 

ученици. Заявяват се за прием след 7 клас общо 36 паралелки (936 места). Статистиката 

през последните 15 години показва, че след 7 клас кандидастват не повече от 850 деца. 

Това означава, че не биха се реализирали 6 – 7 паралелки. 

  След основно образование в момента има само 753 деца в системата, с около 190 

по-малко спрямо миналата година. (това касае пряко професионалната мрежа). 

Изключителен е недостигът на деца. Това обуславя и налаганите рестрикции от страна на 

РИО за ограничаване броя на паралелките, заявени от училищата. Опитът на национално 

ниво показва, че не е целесъобразно обявяването на брой места над 10% отколкото са 

децата. 

 След това Райнов запозна присъстващите с наложените леки ограничения върху 

приема в някои професионални гимназии, докато в останалата част план-приемът се 

запазва в традиционната му форма.  

  Г-н Бурджиев благодари на г-н Райнов за представената информация и даде 

думата за мнения, коментари и въпроси. 

По втора точка от дневния ред членовете на комисията се обединиха около  

следното решение: Секторната комисия в областта на образованието и пазара на 

труда приема за сведение предложения държавен план-прием по професии и 

специалности в област Русе и го предлага за обсъждане в Постоянната комисия по 

заетост на 28.01.2016 г. 

Решението беше прието единодушно. 

След изчерпване и на точка „Разни“, г-н Стефко Бурджиев закри заседанието на 

Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда 

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/ 

 

СТЕФКО БУРДЖИЕВ  

Областен управител на област Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


