ПРОТОКОЛ № 1 / 29.01.2013 г.

ЗАСЕДАНИЕ
на КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА към ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Днес, 29 януари (вторник) 2013 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заседание на Комисията по заетостта (КЗ) към
Областния съвет за развитие (ОСР) при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и гласуване на Държавен план-прием за учебната 2031-2014 г. в
държавните и общински училища от област Силистра.
На заседанието присъстваха членовете, определени с актуализирана Заповед №
ОКД-02-1/28.01.2013 г. на Областния управител за състава на КЗ.
Г-н Николай Димов – областен управител и председател на Комисията откри заседанието, на което присъстваха 23 от общо 25 членове.
Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гласуване, както следва: „За“ – 23 „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0.
Председателят на Комисията даде думата на началника на Регионалния инспекторат по образование – г-жа Габриела Миткова да представи картината в областта и да
запознае присъстващите с предложението за план-приема за следващата учебна година.
Г-жа Миткова ще представи предложенията за прием в две части – след завършен седми и осми клас.
Предложението за прием след завършен VІІ клас за учебната 2013-2014 г. е
следното:
Професионално образование – 6 паралелки (43 % от приема след VІІ клас)
училище

населено
място

специалност

ПГ по СУАУ “Ат. Буров”

Силистра

Икономика и мениджмънт

ПГ по СУАУ “Ат. Буров”

Силистра

Икономическа информатика

ПГ по СУАУ “Ат. Буров”

Силистра

Организация на туризма и свободното време (френски
1

език)
ПГМТ “Вл. Комаров”

Силистра

Компютърна техника и технологии

ПГС “П. Пенев”

Силистра

Недвижими имоти (1/2) Строителство и архитектура
(1/2)

ПГПТ “Ев. Георгиев”

Силистра

Контрол на качеството и безопасността на храни и напитки

Профилирано образование – 8 паралелки (57 % от приема след VІІ клас)
училище

населено
място

профил

ПМГ “Св. Кл. Охридс- Силистра
ки”

Природоматематически - Математика

ПМГ “Св. Кл. Охридс- Силистра
ки”

Природоматематически – Биология и здравно образование

ПМГ “Св. Кл. Охридс- Силистра
ки”

Технологичен - Информационни технологии

ЕГ “П. Яворов”

Силистра

Чуждоезиков - Английски език

ЕГ “П. Яворов”

Силистра

Чуждоезиков - Немски език

ЕГ “П. Яворов”

Силистра

Технологичен – Предприемачество и бизнес (с френски
ез.)

СОУ “Н. Й. Вапцаров”

Силистра

Технологичен – Туризъм (с английски ез.)

СОУ “Й. Йовков”

Тутракан

Природоматематически

Общо планирани са 14 паралелки - с 1 повече от изпълнения прием миналата година. Максималната планирана пълняемост за всички паралелки е 26 ученици. Няма
неудовлетворени предложения на училищата. Няма нови училища, които да се включват в приема след VІІ клас. Специалността „Недвижими имоти” е нова за областта и за
приема след VІІ клас. Предлаганият за 2013-2014 г. профил „Предприемачество и бизнес” в ЕГ „П. Яворов” е нов за община Силистра и понастоящем няма аналог в цялата
област.
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Броят ученици в VІІ клас към 01. 12. 2012 г. е 961. Те са само с 10 ученици повече
от миналата година. Това определя решението да се придържаме близо към изпълнения прием от миналата година. Планирана е само една паралелка повече от изпълнения прием като се дава възможност на ПГС „П. Пенев” – Силистра да възстанови позициите си. Очаква се между 35 и 38 % от седмокласниците да пожелаят да кандидатстват.
Приемът след осми клас е по-тревожен, тъй като там намаляват учениците. Опитваме се да залагаме по-малко рискови паралелки. Представени бяха предложенията по
общини.
Предложението за прием след VІІІ клас е следното:
Професионално образование в професионални гимназии – 12 + 1 паралелка за ученици
със СОП
училище

населено
място

специалност

1. ПЗГ “Добруджа”

Силистра

Механизация на селското стопанство (26)

2. ПГ по МСС “Н. Й. Вапцаров”

Средище

Земеделец (29)

3. ПГ по МСС “Н. Й. Вапцаров”

Средище

Пътностроителна техника (26) - НОВА

4. ПУ по СС

Ситово

Пчеларство (13) / Земеделец (13)

5. ПГС “П. Пенев”

Силистра

Сухо строителство (13) / Изолации в строителството
(13) - НОВА

6. ПГПТ “Ев. Георгиев”

Силистра

Мебелно производство (13) /Промишлена естетика
и дизайн (13)

7. ПГЛП “П. Славейков”

Силистра

Моден дизайн (26)

8. ПГЛП “П. Славейков”

Силистра

Шивачество – за ученици със СОП (13)

9. ПГМТ „Вл. Комаров”

Силистра

Автотранспортна техника (26)

10. ПГСУАУ „Ат. Буров”

Силистра

Готвач (26)

11. ПГООТ

Дулово

Автотранспортна техника (26)

12. ПГООТ

Дулово

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил (26)
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13. ПГООТ

Дулово

Механизация на селското стопанство (26)

Паралелки за професионална квалификация в СОУ – 3 паралелки
14. СОУ “Хр. Ботев”

Тутракан

Програмно осигуряване (26)

15. СОУ “Хр. Ботев”

Тутракан

Малък и среден бизнес (26)

16. СОУ “Й. Йовков”

Окорш

Икономика и мениджмънт (26)

Професионална квалификация в ОСУ – 1 паралелка
17. ОСУ “Дръстър”

Силистра

Организация на спортни прояви и първенства (26) НОВА

Непрофилирани паралелки – 2 паралелки
18. СОУ “В. Левски”

Главиница

Непрофилирана (26)

19. СОУ “В. Левски”

Дулово

Непрофилирана (26)

Профилирано образование – 7 паралелки
20. СОУ „Н. Й. Вапцаров”

Силистра

Технологичен – Туризъм (26)

21. СОУ “В. Левски”

Главиница

Природоматематически профил (26)

22. СОУ “Хр. Ботев”

Паисиево

Природоматематически профил (29)

23. СОУ “В. Левски”

Дулово

Природоматематически профил (26)

24. СОУ “В. Левски”

Дулово

Хуманитарен профил (26)

25. СОУ “Й. Йовков”

Тутракан

Хуманитарен профил (29)

26. СОУ “Й. Йовков”

Тутракан

Технологичен – Информационни технологии (26)

Общият брой паралелки е 25 + 1 паралелка за ученици със СОП. План – приемът
за 2013 - 2014 г. е с 6 паралелки повече от изпълнения през миналата година. Общият
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брой ученици, завършващи VІІІ клас през 2013 г. е 575 ученика, с 88 ученика повече
спрямо миналата година. Планираните 25 паралелки (без паралелката със СОП) са възможни при средна пълняемост 20, 7 ученика.
Общините Дулово, Главиница, Ситово, Кайнарджа и Тутракан разполагат с необходимия им брой ученици. Значителен е недостигът за община Силистра и училищата
ще трябва да привличат ученици от останалите общини.
За 2013 г. приемът в община Силистра е по-разширен водени от принципа, че само конкуренцията и желанията на учениците трябва да определят кои паралелки ще
станат реални. Опитите в предходни години за предварително решаване на изхода от
конкуренцията създава повече напрежение и несправедливост и не решава проблемите на училищата в криза. Въпреки много ограничените възможности, на учениците в
община Силистра се предлагат разнообразен избор – 9 професии в разнообразни направления и 1 профилирана паралелка в СОУ.
Предложението за прием за задочно обучение през 2013 г. не е по-различно от
предходни години и е следното:
училище

населено
място

специалност

ПЗГ “Добруджа”

Силистра

Растителна защита – НОВА (70)

ПГМСС “Н. Й. Вапцаров”

Средище

Земеделец (35)

ПУ по СС

Ситово

Пчеларство (35)

ПГС “П. Пенев”

Силистра

Изолации в строителството (35) - НОВА

ПГС “П. Пенев”

Силистра

Основни и довършителни работи (35) - след завършен
VІІ клас - НОВА

ПГПТ “Ев. Георгиев”

Силистра

Технологичен и микробиологичен контрол в хранително- вкусови производства (35)

ПГЛП “П. Славейков”

Силистра

Фризьорство (35)

ПГМТ „Вл. Комаров”

Силистра

Машини и съоръжения за химическата и хранителновкусовата промишленост (35)

ОБЩО: 7 гимназии, 8 професии, максимален брой места – 315
Учениците през тази година са 575 на брой, повече в сравнение с миналата година. През тази година се връщаме към един по-отворен прием, за сметка на община
Силистра. Г-жа Миткова обърна внимание и на отпадащите след осми клас ученици,
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които не се записват в девети клас по различни причини. Не може да се постигне максимална пълняемост от 26 ученика в община Силистра, за осъществяване на паралелките са необходими ученици от други общини. Допуска се 1-2 паралелки да не се осъществят, но е по-добре учениците да имат по-голяма възможност за избор на обучение. Представена беше ситуацията към момента в ПГС „П. Пенев“ – Силистра.
Г-н Димов благодари на г-жа Миткова за изчерпателното представяне и информира, че предварително са били проведени важни разговори преди изготвяне на предложението за прием. След това той даде думата на присъстващите за мнения.
Г-жа Хр. Николова подкрепи идеята за прием за задочно обучение, което дава
възможност за продължаване на обучението в по-късен етап.
Г-жа Миткова поясни, че се връща положението в областта от 2011 г., а няма
някакво драматично увеличаване на приема на ученици.
Г-жа Ст. Лазарова подчерта, че всички деца трябва да завършат средно образование, но областта е със сравнително ниско качество на образованието. Във всички
предложения има прекалено много „туризъм“ и трябва да си зададем въпроса какво
правим с този туризъм. Какво е качеството на образование на учениците, които постъпват след седми и осми клас. Това са въпроси, по които трябва да се замислим.
Г-н Димов поясни, че това са важни въпроси, но не са от компетентността на тази
комисия, в момента говорим за план-прием.
Г-жа Миткова информира, че през следващата учебна година няма да се закриват училища в областта.
Г-жа Ст. Лазарова предложи в бъдеще някои от паралелки туризъм да се заменят с предприемачество.
След проведеното обсъждане и явно гласуване („За“ – 23; „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0), Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Силистра взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Комисията по заетостта дава съгласие на началника на РИО – Силистра да
внесе за утвърждаване от министъра на МОМН Държавен план-прием за
учебната 2013-2014 г., както следва:
След завършен VІІ клас – общо 14 паралелки, от които:


8 паралелки за профилирано образование;



6 паралелки за професионално образование.
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След завършен VІІІ клас – общо 25+1 паралелка за ученици със СОП, от които:


12+1 паралелка за ученици със СОП за професионално образование в
професионални гимназии;



3 паралелки за професионална квалификация в СОУ;



1 паралелка за професионална квалификация в ОСУ „Дръстър“;



2 непрофилирани паралелки в СОУ;



7 паралелки за профилирано образование в СОУ;

Задочна форма на обучение – 9 паралелки:
 9 паралелки в професионални гимназии и училища.

Г-н Н. Димов благодари на присъстващите за вниманието и обяви заседанието
за закрито.
Председател: Николай Димов – Обл. управител………………………………………………………………..
Зам. председател: Тодора Цонева – Зам. областен управител ………………..……………………....
Секретар: Лили Дочева – Мл. експерт ОА …………………………………………………..………………………
Членове:
1. Николай Николов – Директор на Дирекция БТ – Силистра …………………………………….……..
2. Росица Ангелова – Директор на Дирекция БТ – Дулово …………………………………………..…..
3. Галина Димитрова – Директор на Дирекция БТ – Тутракан ……………….............................
4. Денка Михайлова – Зам. кмет община Силистра ..............................................................
5. Мариана Илиева – Началник отдел „Образование“ в община Дулово ………………………
6. Андриан Андреев – Секретар община Ситово ……………………………………………………….……...
7. Петя Василева – Зам. кмет община Тутракан ………………………………………………….……………..
8. Стефка Жекова – Секретар община Алфатар ………………………………………………………….….....
9.

Ведиха Юдаим – началник отдел община Главиница ……………………………………………….…

10. Живко Спасов – Секретар община Кайнарджа ………………………………………………..………....
11. Габриела Миткова – Началник на РИО – Силистра ……………………………………………………..
12. Стефка Малчева – Началник на ТСБ Силистра .................................................................
13. Станка Лазарова – Зам. председател на СТПП ……………………………………………………………..
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14. Йордан Чумпалов – Председател на Стопанска камара Силистра …………………….……….
15. Христина Николова – Директор ДФ „Земеделие“ – ОД Силистра ………………………..……
16. Снежана Давидова – Председател на Регионален синдикат „Образование“ ……………
17. Цанка Атанасова – Председател „Българска строителна камара” Силистра ………….....
18. Стоян Пейчев – Програмист в Областен военен отдел-Силистра ……………………………...
19. Анелия Василева – Директор на РДСП Силистра …………………….…………………………..………
20. Стоян Бонев – Началник отдел „Инспекция по труда“ – Силистра ………………………………
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