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ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

  

 

ПРОТОКОЛ №1/10.02.2021 г. 

 

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

 

Днес, 10.02.2021 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 при следния дневен ред: 

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

за учебната 2021/2022 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 Комисията 

 

Началникът на Регионалното управление на образованието в Русе (РУО) г-жа 

Росица 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 67;  60% от общия брой ученици да се 

обучават в професионални паралелки; 57% от общия брой ученици да се обучават в 

STEM профили и професии; гарантиране на условия за качество на образователно-

възпитателния процес и др.  

През учебната 2020/2021 г. основно образование в училищата на територията на 

област Русе ще завършат 1646 ученици, като от тях най-много са за Русе – 1275, а най-

малко за Иваново – 20. 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 56 паралелки, от които 21 за профилирано обучение и 35 за професионално обучение 

(за училищата, намиращи се на територията на град Русе).  
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Броят планирани паралелки за останалите общините е както следва: Борово 1 

професионална, Бяла 3 професионални, Ветово 1 профилирана и 2 професионални, Две 

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

Новите професии и специалности, включени в предложението са 9 – малък и 

среден бизнес; производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия; обогатителни, 

преработващи и рециклационни технологии (заявена от „Каолин“ ЕАД); 

електрообзавеждане на транспортна техника; компютърна анимация с интензивно 

изучаване на английски език (професионална паралелка в STEM направление); 

художествена дърворезба; иконопис; машини и съоръжения за заваряване. Г-жа 

Георгиева представи и постъпило от г-н Вихрен Димитров – изпълнителен директор на 

„Свинекомплекс Голямо Враново – Инвест“ АД предложение за учебната 2021/2022 г. в 

ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе да се осъществи прием по специалността „Производство 

на месо, месни продукти и риба“, която е включена в списъка със специалности, по 

които е налице очакван недостиг на пазара на труда през предстоящата учебна година. 

Защитените специалности за региона са 8 – обогатителни, преработващи и 

рециклационни технологии; художествена дърворезба; иконопис; компютърно 

проектиране и десениране на тъкани площни изделия; електрообзавеждане на кораби; 

корабоводене – речно; измервателна и организационна техника; пристанищна 

механизация 

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

прием са 14 – промишлена естетика и дизайн, производство на кулинарни изделия и 

напитки, машини и съоръжения за заваряване, електрически превозни средства и др. 

В дуална форма на обучение са предлагат 10 специалности от професии, като водно 

строителство, търговия (за първи път в Професионална гимназия по икономика ще има 

дуална форма на обучение), мебелно производство, строителство и архитектура, 

спедиция, транспортна и складова логистика и др. 

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

две паралелки – 52 ученици. 

В заключение г-жа Георгиева отбеляза, че очаква да кандидатстват ученици и от 

други области предвид новите специалности, които се предлагат, но и отчете, че за 

последните три години те не достигат до100 деца.  

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

областен координатор на КНСБ – Русе. 

Отчитайки специфичната ситуация към настоящия момент, г-н Колев обобщи,  че 

въпреки продължаващата негативна тенденция с намаляващия брой ученици, 

предложението за план-приема е балансирано и съобразено с реалностите, пред които 

сме изправени. 

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, 

приема предложението на г-н Вихрен Димитров – изпълнителен директор на 

„Свинекомплекс Голямо Враново – Инвест“ – АД за учебната 2021/2022 година в 
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ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе да се осъществи прием в VІІІ клас – 0,5 паралелка с 13 

ученици в дневна форма на обучение, както следва: 

 Професия:541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост; 

 Специалност: 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба – 

специалността е включена в Списъка със специалности, по които е налице очакван 

недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2021/2022 година. 

 

2. 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, 

приема в ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе за учебната 2021/2022 година да се осъществи 

прием в VІІІ клас в 2 паралелки с 4 специалности, както следва: 

 Професия: 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, 

специалност: 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба – 0,5 паралелка с 

13 ученици; 

 Професия: 524040 Лаборант, специалност: 5240401 Технологичен и 

микробиологичен контрол в химичните производства – 0,5 паралелка с 13 ученици; 

 Професия: 621060 Фермер, специалност: 6210602 Производител на 

селскостопанска продукция – 0,5 паралелка с 13 ученици; 

 Професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, специалност: 6210701 

Механизация на селското стопанство – 0,5 паралелка с 13 ученици. 

 

3. 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 промененото обобщено предложение за държавен план-прием за 

учениците, които през учебната 2021/2022 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. 

 

4. 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 

01.03.2021 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 2021/2022 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. 
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Забележка: На заседанието присъстваха 18 от 34 члена на Постоянната комисия по 

заетост. 

 Гласували: 18; За – 18; Против – 0; Въздържали се – 0. 

 

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, г-н Колев закри заседанието, което се 

проведе при спазване на всички въведени противоепидемични мерки. 

 

  Приложение: Презентация РУО – Русе  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ 

Заместник областен управител на област Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


