Протокол
№ 1/20.02.2019г.
от
заседание на Комисията по заетост на област Силистра

Проведено при следния дневен ред:
1.Обсъждане и гласуване на предложението на РУО-Силистра за Държавен план-прием за
учебната 2019-2020 г. в училищата от област Силистра.
2. Сформиране на Работна група за провеждане на проучване на потребностите на
работодатели от работна сила.
3.Други

На заседанието присъстваха:
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Илиян Великов – зам.областен управител на област Силистра
Тодор Динков –директор на дирекция АКРРДС в ОА Силистра
Десислава Божева - ст.експерт АКРРДС в ОА Силистра
Марин Ботев – и.д. началник РУО-Силистра
Петър Ангелов – Директор на ДРСЗ – Русе /представляван от М.Перчемлиева/
Милена Перчемлиева –Директор на Дирекция БТ - Силистра
Росица Ангелова - директор ДБТ Дулово /представлявана от М.Перчемлиева/
Пламена Драгнева - директор ДБТ Тутракан /представлявана от М.Перчемлиева /
Денка Михайлова – зам.кмет на община Силистра
Станислав Тодоров – гл.експерт, община Силистра
Доротея Тотева - зам.кмет на община Дулово
Андриан Андреев – Секретар на община Ситово /представляван от М.Илиева/
Соня Петкова – Зам.кмет на община Главиница
Мая Бочева – зам.кмет на община Кайнарджа /представлявана от Д.Йорданова/
Добромира Йовчева – началник ТСБ Север - ОСИ Силистра
Славянка Василева - СРС на КТ Подкрепа /представлявана от С.Давидова/
Станка Лазарова – заместник-председател на СТПП
Йордан Чумпалов – Председател на Стопанска камара Силистра
Димо Мирчев - КСБ-ОП Силистра
Димитричка Пейкова – Председател на РС на КНСБ /представлявана от М.Кирязов/
Мая Димитрова – директор РДСП Силистра
Христина Николова – директор на ДФ „Земеделие“
Мая Григорова – ст.експерт в РУО-Силистра
Здравка Михайлова- Военен отдел Силистра
Данчо Димитров – директор на ДИТ Силистра /представляван от И.Ангелов/

Г-н И. Великов – Заместник Областен управител на област Силистра, откри заседанието на
Областната комисия по заетост. Приветства присъстващите, установи съобразно
регистриралите се в присъствения списък, че заседанието може да се проведе, защото има
необходимия кворум. После предложи 3 /три / точки за дневен ред на заседанието. Тъй като не
постъпиха други предложения за дневен ред, подложи на гласуване направеното предложение.
То беше прието с пълно мнозинство. След което предложи да се премине към т.1 от така
приетия дневен ред, а именно:
1.Обсъждане и гласуване на предложението на РУО - Силистра за Държавен план - прием
за учебната 2019-2020 г. в училищата от област Силистра.
Г-н И. Великов: На Вашето внимание в електронен вид бяха изпратени комплект документи,
с които предполагам сте се запознали. Те показват състоянието на образователната система в
област Силистра. Също така и е направен и анализ.
По тази точка от дневния ред г-н Великов дава думата на началника на РУО - Силистра - г-н
Марин Ботев. Той представя пред присъстващите презентация, в която се спира на основните и
ключови моменти, допринесли за така направеното предложение за план - прием в училищата
от областта, както и дава допълнителни разяснения относно включените специалности от
професии, а също и отговаря на поставени допълнителни въпроси.
След представянето на г-н Ботев, г-н Великов дава думата на присъстващите за изказвания.
Г-н Д. Мирчев /Председател на камарата на строителите в Силистра/ изрази становище, че след
като учениците са по-малко от миналата година, не трябва да се залагат повече паралелки, от
колкото са за тазгодишния прием. Те няма да се изпълнят и това отново ще е за сметка на
професионалните училища. Предлага Комисията по заетостта да вземе решение и да работи за
регион Силистра, а не да захранва с кадри съседните области. Също така, че има необходимост
от смяна на подхода към учениците. Те трябва да имат желание да придобият знания, а не
само дипломи, както и да се поставят прагове за успех при постъпване в елитните училища.
Г-н Мирчев счита, че трябва от долу нагоре да се подаде информация за положението, за да
има промяна.
Според мнението на г-жа Х. Николова /Директор на ДФ „Земеделие“- Силистра/ заложените
дуални паралелки са необходими. Практиката, която се провежда при обучението в тях е
безценна, както и че земеделските производители от региона са доволни от обучените по
нужните им специалности ученици. Николова смята,
че учениците трябва да имат
възможности за избор и предложението за Държавен план - прием трябва да бъде подкрепено в
този му вид, а не Комисията да се насочва към фундаментални промени.
Ст. Лазарова /Заместник - председател на СТПП/ зачете становището на Силистренската
търговско – промишлена палата, със значителен брой изводи, като в крайна сметка изразява
несъгласие със заложените 3 паралелки в Езикова гимназия /П.Яворов/, тъй като тя е
авторитетно училище и учениците се стремят към него, въпреки, че нямат достатъчно
високи постижения, а в същото време биха могли да изучават професия. Лазарова смята, че
заложената паралелка – „ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“
в ПГСУАУ „Ат. Буров“ спомага за обезлюдяването на региона, тъй като завършващите я
ученици се насочват към работни места по Черноморието.
Г-жа Д. Михайлова /Зам. кмет на община Силистра/ изрази мнение, че са се състояли
многократни срещи на различно ниво и след направените изводи от тях предложението на

РУО Силистра за учебен план - прием е претърпяло корекции. Налице е извода, че има
чуваемост и резултат от обсъжданията. Така изготвения
План - прием задоволява
потребностите на учениците и техните родители, дава им възможност за избор.
Г-н М. Кирязов /представител на РС на КНСБ Силистра/ изрази становище, че се проявява
нетолерантност към училищата, тъй като на някои от тях като ПГС „ П. Пенев “ години наред
му се дава шанс да оцелее. В тази връзка предлага 1 паралелка от ПГПТ „ Е. Георгиев “ да се
даде на ПГМТ „ Вл. Комаров “. Кирязов предлага броя на професионалните училища в област
Силистра да бъде съобразен с броя на населението. Дава за пример други области в страната и
изказва мнението, че може би трябва да се създаде едно обединено училище по услуги.
Г-н Великов /Зам. обл.управител/ изрази мнение, че едно такова противопоставяне на училища
не е добра стратегия, както и че РУО е съобразило настоящата ситуация, а фундаментални
неща на това заседание немогат да се решат.
Д. Йовчева /Началник ТСБ Север - ОСИ Силистра/ споделя, че възразява срещу изказаното
мнение, че от училищата излизат некадърни млади хора. А нашият пазар на труда изпитва
недостиг на кадри, защото завършващите при нас излизат в чужбина, тъй като и там има
недостиг на работна сила по определени професии.
М. Григорова /Ст.експерт в РУО-Силистра/ за да внесе яснота по предложението за план прием, обясни, че в края на 2018г. е излязло Постановление за разкриване на паралелки с
недостиг, което дава възможност да се утвърдят паралелки с 12 ученика, както и защитени
паралелки с 9 ученика. РУО в своето предложение се възползва от тази възможност, а
другият резерв от ученици, който не може да се предвиди с точност са ученици, завършили 7ми клас, но ненавършили 17 години, които не са влезли в приема миналата година и техният
брой е 58.
Във връзка с отсъствието на други изказвания, председателстващият г-н Великов подложи на
гласуване представеното от РУО-Силистра през комисията по заетост предложение за
Държавен план-прием за 2019-2020г.

От присъствалите на заседанието, 22-ма са членове на КЗ и имат право на глас. От тях:
1 /един/ гласува - „ Против “, 1/един/ - „ Въздържал се “ и 20 - гласуваха - „ За “;
Предложението се подкрепя за внасяне в Министерството на образованието и науката.
След проведеното гласуване г-н Великов предлага да се премине към т.2 от дневния ред, като за
изказване по нея дава думата на ст.експерт от ОА - г-жа Д. Божева.
Д. Божева информира членовете на Комисията за стартирането на първото за 2019 г. проучване
на потребностите на работодателите от работна сила, съгласно чл.10 от Закона за насърчаване
на заетостта. Тя разясни, че анкетирането на работодателите ще се извърши през периода 13.02
- 22.03.2019г. вкл., като приложения през 2018г. анкетен формуляр е актуализиран. Той е
предназначен за работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област. Включва
различни по големина и стопанска дейност работодатели, с което ще се формира национална
представителност на проучването.

За работодатели, непопадащи в извадката, но имащи желание за попълване на анкетата е
изготвен друг електронен формуляр, който ще бъде достъпен на сайта на АЗ след 11.03.2019г.
Издадената съгласно Чл. 7а. ал.2 от ПП на ЗНЗ заповед на Областния управител за състава на
Работната група, създадена за предходното проучване, трябва да се актуализира /при
необходимост/. Тази Работна група следва да организира, координира и проведе събирането на
информациия от работодателите от извадката за област Силистра като разпредели
отговорностите по осъществяване на анкетирането. Всички конкретни дейности, сроковете,
начините и отговорните участници за изпълнението им са разписани в актуализираната
Матрица на дейностите. Анкетния формуляр е само в електронен формат и за попълването му
следва да се ползва следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/535847;
До членовете на КЗ преди провеждащото се заседание е изпратена последната, издадена
заповед от Обл. управител за работна група за да бъде преценен състава и. Последва
предложение от г-н Д. Мирчев състава да бъде редуциран, за да бъде по - работеща. Г-жа
Перчемлиева предлага да бъде отразена промяната на изпълняващия длъжността директор на
ДРСЗ-Русе. Споделено и съответно подкрепено беше мнението, че част от членовете на
работната група, сформирана за втора фаза на проучването през 2018г. реално не са участвали в
разписаните в матрицата дейности.
Т. Динков /Директор на Дирекция в ОА/ сподели, че в двете фази на проучването, протекли до
този момент, участие в Работната група са взели 5 човека. Динков предлага при съгласие на
Комисията състава да се редуцира до 6 члена. В конкретност председател на работната група,
който да се запази същият от последната издадена заповед и 5 члена, които да са от
фигуриралите до настоящото обсъждане. Предложението е в състава на Работната група да
останат: 1. Петър Ангелов - Директор на „ДРСЗ“ – Русе; 2. Десислава Божева - Ст. експерт в
дирекция „АКРРДС” – Областна администрация Силистра; 3. Николай Петров – Ст. експерт в
дирекция „АКРРДС” – Областна администрация Силистра; 4. Милена Перчемлиева - Директор
на Дирекция „БТ“ – Силистра; 5. Станка Лазарова - Зам. председател на Силистренска
Търговско-промишлена палата.
И. Великов подложи на гласуване това предложение за актуализиране състава на Работната
група. То беше единодушно прието. В рамките на посочените в Матрицата на дейностите
срокове трябва да се издаде Заповед на областния управител с така гласувания състав.
То т. 3 от дневния ред не постъпиха предложения и поради изчерпване на темите г-н Великов
благодари на присъстващите за участието и закри заседанието.
РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ:
1. Областната комисия по заетост подкрепя предложението на началника на РУОСилистра за Държавен план - прием след VІІ клас за учебната 2019-2020г., и дава
съгласие то да се внесе за утвърждаване в МОН.

Брой паралелки:
- 36 паралелки в 18 училища;
- Този брой паралелки е с 2 повече от изпълнения прием през 2018 г. от 34
паралелки;
- Увеличен прием от 1 на 2 паралелки спрямо изпълнения за настоящата година се

предлага в 3 професионални гимназии (ПГПТ, ПГС и ПГСС, с. Ситово);
- Намален прием от 3 на 2 паралелки има в ПГМСС, с. Средище;
- Не предлага прием Обединеното училище „Ив. Вазов“, с. Зафирово.
Максимален брой ученици в паралелки:
- по 26 ученика – за 33 паралелки;
- по 29 ученика - за 3 паралелки при условията на чл. 61, ал. 4, т. 3 на Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование за ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“, Средище и СУ „Н. Й. Вапцаров“,
Силистра;
Съотношение професионално/профилирано образование:
- Съотношението професионално / профилирано образование в ДПП по брой
паралелки на етапа на планирането е 21 професионални към 15 профилирани
паралелки, т. е 58, 3 % са професионални паралелки.
- Заедно с професионалната паралелка в Спортно училище „Дръстър“, Силистра
делът на професионалните паралелки е 59, 5 %.
Нови специалности от професии:
-

Малък и среден бизнес (ПГСУАУ);
Производство на месо, месни продукти и риба (ПГПТ);
Машини и системи с ЦПУ (ПГПТ);
Изолации в строителството (ПГС);
Дограма и стъклопоставяне (ПГС);
Стругарство (ОбУ „Св. Кл. Охридски“, с.Проф. Иширково);
Трайни насаждения (ПГСС, с.Ситово и СУ „Хр. Ботев“, с.Паисиево);
Системно програмиране (СУ „Хр. Ботев“, Тутракан).

Паралелки дуална система на обучение: 1, 5 паралелки в 2 училища
- ПГС - Силистра, Изолации в строителството – 0,5 и Дограма и стъклопоставяне –
0,5;
- ПГСУАУ - Силистра - Производство и обслужване в заведенията за хранене и
развлечения - 0,5 – успешно осъществена през 2018 г.

Паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни и в
обединени училища - 5 паралелки в 3 средни и 1 обединено училище:
- СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан, община Тутракан, 2 паралелки, Системно
програмиране и Икономика и мениджмънт;
- СУ „Йордан Йовков“, с. Окорш, община Дулово, 1 паралелка Селски туризъм;

- ОбУ „Св. Кл. Охридски”, с. Проф. Иширково, община Силистра, 0,5 паралелка
Хранително-вкусова промишленост и 0,5 паралелка Стругарство;
- СУ „Хр. Ботев“, с. Паисиево, 1 паралелка, Трайни насаждения - за първи път се
предлага професионална паралелка;
Предложения по специалности от професии по ПМС № 352 от 31.12.2018 г.:
4 специалности от списъка на защитените:
- Трайни насаждения (СУ „Хр. Ботев“, с.Паисиево и ПГСС, с.Ситово);
- Производство на месо, месни продукти и риба (ПГПТ);
- Дограма и стъклопоставяне (0,5 в ПГС);
- Производство на мляко и млечни продукти (ПГСС, с.Ситово).
5 специалности от списъка с очакван недостиг:
- Машини и системи с ЦПУ (ПГПТ);
- Стругарство (ОбУ, с. Проф. Иширково);
- Хранително-вкусова промишленост (ОбУ, с. Проф.Иширково);
- Изолации в строителството (0,5 в ПГС);
- Автотранспортна техника (ПГООТ и ПГМСС, Средище).
Паралелки според вида изучаване на чужд език:
- с интензивно изучаване на чужд език – 6 паралелки = 16, 66 % (мин. година 19 %);
- с разширено изучаване на чужд език – 11, 5 паралелки = 33, 33 % (мин. година 35
%);
- без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 18, 5 паралелки = 50 %
(мин. година 46 %);
Паралелки в община Силистра: 17 паралелки
-

СУ „Н. Й. Вапцаров“ – 1
ПМГ „Св. Кл. Охридски“ – 3
ЕГ „П. Яворов“ – 3
ПГСУАУ „Ат. Буров“ – 3 (1/2 дуална)
ПГМТ „Вл. Комаров“ – 1
ПГС „П. Пенев“ – 2 (1 дуална с две професии)
ПГПТ „Евл. Георгиев“ - 2
ПЗГ „Добруджа“ – 1
ОбУ „Св. Кл. Охридски“, с. Проф. Иширково – 1

Прием в задочна форма на обучение (ЗФО) и паралелка в V клас:
Предложени са 3 паралелки в ЗФО в 3 училища:
ПГМТ "Вл. Комаров", Силистра - 1 паралелка, «Машини и съоръжения за
химическата и ХВП»;
ПЗГ "Добруджа", Силистра - 1 паралелка, «Растителна защита»;

ПГС «П. Пенев», Силистра - 1 паралелка, «Външни облицовки и
настилки»
Предложен е прием в V клас в ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Силистра – 1 паралелка,
29 ученици.
2. Областната комисия по заетост
единодушно подкрепи предложението
Областния управител да издаде заповед за състав на Работната група, която
следва да организира, координира и проведе събирането на информациия от
работодателите от извадката за областта, а именно:
Председател:
Стоян Бонев – Заместник областен управител на област Силистра
Членове:
1. Петър Ангелов - Директор на „ДРСЗ“ - Русе
2. Десислава Божева - Ст. експерт в дирекция „АКРРДС” – Областна администрация
Силистра
3. Николай Петров – Ст. експерт в дирекция „АКРРДС” – Областна администрация
Силистра
4. Милена Перчемлиева - Директор на Дирекция „БТ“ - Силистра
5. Станка Лазарова - Зам. председател на Силистренска Търговско - промишлена палата

Председател на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област
Силистра: /п/

И. Великов – Зам.Областен управител на област Силистра
Председател на Областната комисия по заетост
/На основание Заповед РД-21-6/18.02.2019г./

Водил протокола: /п/

Д. Божева - Ст.експерт в дирекция „АКРРДС“

