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ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

  

 

ПРОТОКОЛ №1/13.02.2020 г. 

 

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

 

Днес, 13.02.2020 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 и 

председател на комисията г-н Валентин Колев и протече по следния дневен ред: 

 

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

за учебната 2020/2021 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 2020/2021 година. (Приложение 1). 

В своята презентация, г-жа Георгиева очерта основните принципи и мотивите на 

Регионалното управление 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 64;  59,59 % от общия 

брой ученици да се обучават в професионални паралелки; 55,42 % от общия брой ученици 

да се обучават в STEM профили и професии. 

През учебната 2019/2020 г. основно образование в училищата на територията на 

област Русе ще завършат 1625 ученици (данните за броя на учениците са актуални към 

01.12.2019 г. и в тях са включени 42 ученици от СУ „М-р Ат. Узунов” Русе и 47 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. 
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В предложението за Община Русе за VIII клас е да се осъществи прием в 55 

паралелки, от които 22 за профилирано обучение и 33 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 останалите общините е както следва: Борово 1 

професионална, Бяла 3 професионални, Ветово 1 профилирана и 1 професионални, Две 

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

Изключително детайлно бяха разгледани и предложенията за нови професии и 

специалности, като пет нови професии и специалности са включени в предложението за 

държавен план-прием за учебната 2020/2021 година. Техният общ капацитет е 104 

ученици. Новите специалности са „Технологичен и микробиологичен контрол в химични 

производства“, която ще се предлага от Професионалната гимназия по селско стопанство 

в Русе и обучението ще бъде в една паралелка; „Трайни насаждения“, като обучението ще 

се извършва от Професионалната гимназия по селско стопанство в Две могили в половин 

паралелка; „Локомотиви и вагони“ също в половин паралелка в Професионалната 

гимназия по транспорт; „Електрически превозни средства“ в една паралелка в 

Професионалната гимназия по механотехника, както и „Измервателна и организационна 

техника“ отново в цяла паралелка, но в Професионалната гимназия по промишлени 

технологии. В предложението за план-прием е включен и нов профил, а именно 

икономическо развитие, като обучението по него ще бъде за 26 ученици и то ще се 

осъществява в СУ „Васил Левски“. 

Защитени специалности, които се включени в настоящото предложение са 

полиграфия, компютърно проектиране и десиниране на тъкани площни изделия, 

електрообзавеждане на кораби и речно корабоводени, измервателна и организационна 

техника, трайни насъждения. 

Специалности, с неочакван недостиг – мебелно производство, топлотехника, 

машини и системи ЦПУ, електрически превозни средства, подемно-транспортна техника, 

монтирана на пътни транспортни средства, автотранспортна техника, локомотиви и 

вагони, газова техника и др. 

В 8 паралелки с капацитет 208 ученици е предвидено да се изучават професии и 

специалности, за които ще се осъществява дуална форма на обучение – геодезия, 

полиграфия, мебелно производство, автомобилна мехатроника и др. 

При приема в 5-ти клас в МГ „Баба Тонка“, учениците след 4-ти клас ще могат да 

кандидатстват отново в две паралелки (52 ученици). 

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. 

Споделена беше идеята за заявено от страна на земеделските производители от 

региона желание за срещи с ръководствата на двете професионалните гимназии по селско 

стопанство в Русе и Две могили, с цел популяризиране на предлаганите от тях 

специалности и направления. В тази връзка, г-жа Георгиева благодари за предприетите 

дейности за създаването на учебен полигон към Професионална гимназия по селско 

стопанство в Две могили и съответно общежитие за бъдещите възпитаници. 

В последвалата дискусия, отношение по темата взе г-н 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 на бизнеса, демографската криза и 

реалностите, пред които сме изправени към настоящия момент. 

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 2020/2021 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 01.03.2020 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 2020/2021 г. по 

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

обединените училища на територията на област Русе. 

    

Срок: 01.03.2020 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 предостави възможността на 

членовете на Комисията за обсъждане на други теми,  за предложения и др. 

  След изчерпване на точките от дневния ред, г-н Валентин Колев закри заседанието 

на Постоянната комисия по заетост. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ 

Заместник областен управител на област Русе 

 

 

 


