
 

 

 

ОДОБРИЛ:  /П/ 

СТЕФКО БУРДЖИЕВ 

Областен управител на област Русе  

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1/21.02.2017 г. 

 

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

труда 

 

Днес на 21.02.2017 г. (вторник) от 10.00 часа в Зала „Свети Георги“ на Областна 

администрация Русе, под ръководството на г-н Станимир Станчев, се проведе заседание 

на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, на което 

присъстваха 27 члена от състава ѝ. Отсъстваха 13 члена от комисията. 

Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Г-н Станимир Станчев, представи дневния ред на заседанието. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане проект за държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. по 

професии и специалности в област Русе – основни акценти. 

 Докладват: Димитър Райнов – Началник на Регионално 

управление на образованието Русе (РУО) 

            Цветослав Димитров, началник отдел 

„Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО 

            

2. Разни. 

 Докладват: Членовете на Комисията 

 

По така предложения дневен ред  не бяха направени  предложения и  той бе приет 

единодушно от членовете на Комисията.  

По първа точка, г-н Димитър Райнов, началник на Регионално управление 

по образование Русе, който представи обобщена статистика, на завършващите основно 

образование ученици (след 7 и 8 клас) през учебната 2016/2017 г. и приема през учебната 

2017/2018 г. Началникът на РУО акцентира върху промяната в план-приема за идната 

година и предложенията на всички директори, включвайки и учениците от двата випуска.  

В тази връзка, г-н Райнов отчете тревожността от факта, че броят на децата в 

Русенска област, които в ранна детска възраст напускат образователната система, 

нараства поради демографски причини. Това от своя страна създава недостиг за 

запълване на свободните места в учебни заведения. Той акцентира върху следните точки: 

специалностите да бъдат свързани с реалните потребности на бизнеса, обновяване на 

материална база и обучение на педагогически специалисти.  

Г-н Цветослав Димитров, началник отдел „Организационно-методическа 

дейност и контрол“ в РУО, представи промените и основните акценти в проекта на 

държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за 2017/2018 г. 

(Приложение 1) 

В презентацията се изнесоха синтезирани данни, включващи предлаганите 

специалности във всички средни училища, професионални и профилирани гимназии на 

територията на област Русе.  



 

Г-н Димитров представи новосъздадените специалности, които 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. Новите специалнисти имат за цел да задържат младите 

хора в училище и да подобрят тяхната подготовка за бъдеща реализация.  

Димитър Райнов поясни, че предложението за държавен план-прием за новата 

учебна година е съгласувано с всички кметове на общини. 

В заключение, г-н Станчев отбеляза, че трябва да се отчете напредъкът от 

успешното взаимодейстивие между средното образование и бизнеса и положителните 

резултати, които се постигат.  

По първа 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 

24.02.2016 г. 

Решението беше прието единодушно. 

След изчерпване и на точка „Разни“, г-н Станимир Станчев закри заседанието 

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

 

 

Приложение: 

1. Приложение  1:    Презентация 

2. Приложение 2:  Присъствен списък от заседание на Секторната комисия в 

областта на образованието и пазара на труда 

 

 

 

 


