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Протокол № 2/15.02.2017г 

от  

заседание на Комисията по заетост на област Силистра 

Проведено при следния дневен ред: 

1.Обсъждане и гласуване на предложението за Държавен  план-прием за учебната 2017-2018 г. 

в училищата от област Силистра. 

 

На заседанието присъстваха: 

 

1. Петко Добрев - областен управител на област Силистра  

2. Младен Минчев - зам.областен управител на област Силистра 

3. Вартан Вартанян – директор ДРСЗ-Русе /представляван от И.Петрова/ 

4. Тодор Динков –директор на дирекция АКРРДС в ОА Силистра 

5. Десислава Божева - ст.експерт АКРРДС в ОА Силистра 

6. Габриела Миткова - началник РУО-Силистра 

7. Ресми Хамза - директор ДБТ  Дулово /представляван от И.Петрова/ 

8. Ралица Златарова - директор ДБТ Тутракан /представлявана от И.Петрова/ 

9. Денка Михайлова – зам.кмет на община Силистра 

10. Станислав Тодоров –гл.експерт, община Силистра 

11. Доротея Тотева  - зам.кмет на община Дулово 

12. Андриан Андреев – секретар на община Ситово /представляван от Мария Илиева / 

13. Стефка Жекова - секретар на община Алфатар 

14. Мая Бочева – зам.кмет на община Кайнарджа 

15. Петя Василева  – зам.кмет на община Тутракан /представлявана от Ст. Станкова / 

16. Данка Милчева – зам.кмет на община Главиница /представлявана от М.Хаккъ/ 

17. Мария Пенева – ТСБ Север - ОСИ Силистра 

18. Славянка Василева - СРС на КТ Подкрепа /представлявана от И.Липчева/ 

19. Йордан Чумпалов - СК Силистра 

20. Станка Лазарова - СТПП 

21. Димо Мирчев - КСБ-ОП Силистра 

22. Мая Димитрова – директор РДСП Силистра 

23. Христина Николова – директор на ДФ „Земеделие“ 

24. Милена Перчемлиева – директор ДБТ Силистра /представлявана от И.Петрова/ 

25. Марин Ботев – РУО-Силистра 

26. Мая Григорова - РУО-Силистра 

27. Данчо Димитров – директор на ДИТ Силистра 

28. Дочка Милушева –ПГСУАУ „А.Буров“ 

29. Ралица Боянова – ПГПТ „Евлоги Георгиев“ 

30. Петранка Георгиева - ПГМТ „Вл.Комаров“ 

31. Теменужка Колева – ПЗГ „Добруджа“ 
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Г-н Добрев - Областен управител на област Силистра, откри заседанието на Областната 

комисия по заетост. Приветства присъстващите, установи съобразно регистриралите се в 

присъствените листове, че заседанието може да се проведе, защото има необходимия кворум. 

После обяви дневния ред на заседанието и след като не постъпиха други предложения за 

разглеждане от Комисията  даде думата на г-жа Габриела Миткова /началник РУО-Силистра на 

МОН/ да представи презентацията си за оформеното  предложение за държавен план прием за 

следващата учебна година. 

Г-жа Миткова сподели, че тази година ще се прави план-прием по стария и новия закон за 

образованието. Както и ,че не са променени много участниците в процеса на формулиране на 

предложението на държавния план-прием и че общините придобиват нова роля за даване на 

свои предложения за план-приема. Началника на РУО-Силистра прави коментари по 

слайдовете на презентацията си и отбелязва акцентите. Миткова казва ,че не е правен никакъв 

опит за шикалкавене с цифрите след 8-ми клас, и че за първи път средното училище  в 

гр.Главиница предлага професионална паралелка след 8-ми клас. Предлага 35 паралелки за 

цялата област, като споделя за наличен недостиг на 47 ученика, за да се напълнят всички 

паралелки с 26 ученика. Началника на РУО-Силистра  споделя, че планирането тази година се 

основава на изпълнения миналата година прием, както и че има превес на професионалното 

образование. Профилираното образование е по новия закон. Миткова показва таблица с 

неосъществявани паралелки през годините, но твърди, че по принцип всички паралелки са 

възможни,  и че те зависят от креативната кампания на училищата.на лице е тенденция част от 

паралелките да се запълват на максимума, а др.част на минимума. 

След края на презентацията на г-жа Миткова, г-н Добрев дава думата на членовете на 

Комисията за разисквания. 

Г-н Д. Мирчев започна анализ на справка, предоставена му от РУО-Сс за кандидатстването 

след 8-ми клас. Извода е че около 10% от децата не са продължили  образование. Мирчев 

коментира, че от посочените в доклада на Миткова данни за броя на учениците следва,че са 

заложени 3 паралелки повече. При бизнеса има недостиг на работници, а накрая от него се 

очаква да внася данъци. Предлага да се положи старание и да се накарат децата да се 

конкурират и когато имат 2-ки да не продължават, а да повтарят класа, след като се очаква от 

тези деца качествен продукт. Председателя на Строителната камара в Силистра казва,  че е 

необходимо да се мисли за бъдещето на държавата и област Силистра. Заявява, че най-младите 

специалисти в  строителния бранш са 50 годишни. 

Г-жа Миткова предлага отстраняването на някои неточности, а именно, че завършването  на 

основно образование е условие за продължаване в следващ клас, както и че външното 

оценяване не е фактор за продължаване или не. Във  връзка с предложение на г-н Мирчев, 

обяснява, че никоя област, когато си планира броя на паралелките не разделя броя на учениците 

на 26 и така да формулира броя на заявените за следващата година паралелки. Такъв кристален 

вариант няма. 

Г-н Мирчев заяви, че бизнеса иска работници, и че това той заявява вече 3 –та година на 

заседанията. Предлага  поне една година насила да се напълнят професионалните училища, но 

резултата след 4-ри години да са налице обучени работници. 
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Г-жа Х.Николова се обърна към началника на РУО с молбата да направи рекапитулация на 

ситуацията от миналата година, когато се е отнела паралелка от едно училище, за да се 

предвиди паралелка в строителната гимназия. Зададе и въпрос към председателя на 

Регионалната строителна камара - г-н Мирчев дали участва в популяризирането на професиите 

от строителния бранш.  

Г-жа Миткова разяснява, че в гимназия „В.Комаров“ е имало  закрита паралелка, защото е 

взето решение за 0-/нулев /прием. Споделя, че няма опция за разкриване на паралелки извън 

държавния план-прием. Например през есента, след като вече е приключило кандидатстването. 

Г-н Мирчев сподели, че дават възможност на учениците от цял клас на гимназията от 

с.Средище  да си провеждат практиката. 

Г-жа Миткова заяви, че професиите „стругар“ и „шлосер“ са с продължителност на 

обучението 3 години, т.е. учениците ще учат до 9-ти клас и няма да стигнат до матури. Твърди, 

че няма да има родители, които да се съгласят децата им да учат там. 

Г-н Добрев задава въпроса дали силовото разрешаване е добрият вариант или да бъдат 

включени в професии с друго наименование, например като паралелката „мехатроника“. 

Обръщайки се към г-н Мирчев пита, кой от следните два варианта според него е за 

предпочитане, а именно: 1. Закриване на паралелка, за да се даде шанс на друга или 2. 

Преформулиране наименованието на паралелката.  

Предпочитанието на Д.Мирчев е втория вариант, като анализира случилото се назад в 

годините. 

Г-жа Миткова напомня на присъстващите, че съгласно закона КЗ разглежда само 

професионалното образование. Споделя, че е имала предложения за 37 паралелки, но тя 

предлага 35. Смята, че не може да се съсипва някое училище, за да се дава всяка година шанс 

на 2 паралелки в строителната гимназия. 

Г-жа С. Жекова - секретар на община Алфатар сподели, че подкрепя искането на 

работодателите, тъй като при обявяване на обществени поръчки от общината за строителни 

дейности срещат трудности, а също така и при намирането на работници, когато са им нужни. 

Г-жа Миткова заяви, че не може да предлага нов план-прием и предлага да се гласува това 

предложение, което почива на обширни анализи от 20 страници. 

Г-н Д. Димитров директор на Инспекцията по труда сподели, че институцията, която 

представлява има обширен поглед върху фирмите от региона и  обръщайки се конкретно към  

г-н Д.Мирчев каза, че насила хубост не става. 

Водещия заседанието г-н Добрев даде думата на общините да изкажат становища по 

предложението за държавния план-прием 2017-18г. 

Присъстващите представители на общини изразиха мнение, че предложението за план-прием е 

балансирано, и  вече са го подкрепили, както и че не може да се ограничи план-приема, тъй 

като   се основава на конкурентен принцип. 

Г-н Г.Аврамов /директор на строителната гимназия/ изказа мнение, че е назряло времето да се 

променят нещата,  и че с известна доза срам заявява, че предлаганите в училището професии са 
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станали непривлекателни и срамни. Отбелязва факта, че само в строителната гимназия се дават 

стипендии на учениците от работодатели. 

Г-н Добрев се обърна към него във връзка с липсата на  заявени конкретни предложения, 

питайки след като бизнеса е заявил, че изпитва глад за работници, над какви форми е мислило 

през годините управлението на училището, за да останат тези професии, а не да се загуби  

училището.   

Аврамов отговаря, че се прави съчетание с други професии - „брокери“ за да се запазят 

„строителните техници“. Споделя още, че в единния класификатор с професии са казани 

точните наименования „зидар“ „ куфражист“, и че неможе да се трансформира 

наименованието. Следователно трябвало да се трансформира училището. 

Лазарова като представител на част от бизнес средите в областта сподели, че е назрял момента 

за преструктуриране на училищата. Напомни на присъстващите, че тя представлява бизнеса, 

който осигурява по-голяма част от брутния вътрешен продукт на областта, както и  че има 

липса на специалисти -  „заварчици“ и „шлосери“. Според нея ситуацията след 8-клас в 

Силистра  е добре, а след 7-ми ще падне входното ниво. Каза, че е важно кой и как ще обяснява 

на децата как да си попълват заявленията при кандидатстване, както,  и че по-голяма част от 

децата се ориентират трудно. 

Чумпалов, / председател на местната стопанска камара/ задава въпроса за това, какво 

надделява на входа в училищата – дали са желанията на родителите или на децата. 

Г-жа Р. Георгиева, /директор на ПГПТ  „Евлогий  Георгиев“/сподели, че под различни форми-

ЗИП, СИП са дали възможност в училището, което ръководи учениците да завършат като 

шлосери, и са направили проучване какво се случва  с тези ученици след завършване на 

обучението. Оказва се, че от завършили 10 ученика, само 1 е останал  в град Силистра. 

От представителите на училищата отправиха питане към г-н Мирчев за броя на  неговите 

специалисти, които  правят кампании сред децата, а не чакат училищата да свършат тяхната 

работа. 

Г-н Добрев заяви, че до този момент не се е чуло предложение, което да е по-различно от 

направеното от г-жа Миткова. 

Г-н Мирчев формулира свое предложение, а именно да отпадне 1 паралелка след 7-ми клас, 

после добавя, че всъщност щом неможе да се увеличи броя на паралелките, то тогава неговото 

предложение е безпредметно. 

Г-н Добрев подлага на гласуване предложението на г-жа Миткова за приема след 7-ми клас. 

От присъствалите на заседанието 23-ма са членове  на КЗ, които имат право на глас. От 

тях:  – 2-ма гласуваха „Против“,  1 „Въздържал се“ и 20 - гласуваха „За“; 

На гласуване беше подложено и предложението за прием след 8-ми клас. 

„Против“ – 0 гласа;  „ Въздържал се“ – 0 гласа; Всички членове на Комисията гласуваха   

„ За“; 

Всички членове на Комисията гласуваха  „ За“ Предложенията  за професионално 

образование  в задочна форма на обучение. 



5 

 

Г-н Добрев благодари на всички за участието и  закри  заседанието. 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ: 

1. Областната комисия по заетост подкрепя предложението на началника на РУО-

Силистра  за Държавен план-прием за учебната 2017-2018г., и дава съгласие то да се  

внесе за утвърждаване в МОН. 

 

1.1.Предложение за прием след VІІ клас  за 2017 – 2018 г. 

В приема след VII клас участват ВСИЧКИ ученици, които за първи път тази година 

завършват основно образование след VII клас. 

Броят ученици в VII клас по последната актуализация на националната информационна 

система към 01. 12. 16 г. е 869 - без вече приетите ученици в Спортно училище „Дръстър“ и 

учениците в СПИ „Хр. Ботев“, с. Варненци. 

За този първи единен прием по Закона за предучилищното и училищно 

образование, Регионалното управление на образованието - Силистра, след направен 

анализ, съгласуване с общините и становища от работодателските организации, предлага 35 
паралелки с максимален брой места в тях - 916. 

Този брой паралелки се равнява на миналогодишния изпълнен прием общо след VII 

и след VIII клас. 

Съотношението професионално/ профилирано образование по брой паралелки е 19 
професионални към 16 профилирани паралелки, т. е 54, 3 % професионални 

паралелки към 45, 7 % профилирани. 

Населено място Училище Профил/професия, 

специалност 

Брой 

паралелки 

Брой ученици 

Главиница 
СУ "Васил 
Левски" 

профил Природни 
науки 1 26 

  

профил 

Софтуерни и 

хардуерни науки 

1 26 

Дулово 
СУ "Васил 
Левски" 

профил 
Хуманитарни 
науки 1 26 

  
профил Природни 
науки 1 26 

  

профил 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

1 26 

Паисиево 
СУ "Христо 
Ботев" 

профил Природни 
науки 1 26 

Окорш 
СУ "Йордан 
Йовков" Търговия 1 26 

Дулово ПГООТ 
Автотранспортна 
техника 1 26 
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Конструиране, 

моделиране и 

технология на 

облекло от 

текстил 

1 26 

  

Механизация на 

селското 

стопанство 

1 26 

Средище 
ПГМСС "Н. Й. 

Вапцаров" 

Организация и 

технология на 

фризьорските 

услуги 

1 29 

  

Производител на 

селскостопанска 

продукция 

1 29 

Силистра 
ПМГ "Св. Кл. 

Охридски" 
профил 
Математически 1 26 

  

профил 

Софтуерни и 

хардуерни науки 

1 26 

  
профил Природни 
науки 1 26 

Силистра 
ЕГ "П. 
Яворов" 

профил Чужди 
езици - АЕ 1 26 

  
профил Чужди 
езици - НЕ 1 26 

  
профил Чужди 
езици - ФЕ 1 26 

Силистра 
СУ "Н. Й. 
Вапцаров" 

профил 
Обществени 
науки 2 52 

Силистра 
ПГСУАУ "Ат. 
Буров” 

Оперативно 
счетоводство 1 26 

  
Икономическа 
информатика 1 26 

  Кетъринг 1 26 

  

Организация на 

туризма и 

свободното време 

1 26 

Силистра 
ПГМТ "Вл. 
Комаров" 

Компютърна 

техника и 

технологии 

1 26 

  Мехатроника 1 26 

Силистра 
ПГПТ "Ев. 
Георгиев" 

Контрол на 

качеството и 

безопасност на 

храни и напитки 

1 26 

Силистра 
ПЗГ 
"Добруджа" 

Механизация на 

селското 

стопанство 1 26 
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Силистра 
ПГС "П. 
Пенев" 

Строителство и 

архитектура + 

Недвижими 

имоти 

1 26 

Ситово ПГСС Земеделец 1 26 

  
Земеделско 
стопанство 1 26 

Тутракан 
СУ "Й. 
Йовков" 

профил Природни 
науки 1 26 

  

профил 
Икономически 
науки 1 26 

Тутракан 
СУ "Хр. 
Ботев" 

Програмно 
осигуряване 1 26 

  
Икономика и 
мениджмънт 1 26 

 

1.2.Предложение за прием след VIII клас за 2017 – 2018 г. 

Приемът след VIII клас е последен по стария Закон за народната просвета и в него участват 

учениците, които не са били приети миналата година след VII клас и тази година са се 

обучавали в основните и средни училища. 

Броят ученици в VIII клас по последната актуализация на националната информационна 

система към 01. 12. 16 г. е 537 - без вече приетите ученици в Спортно училище „Дръстър“ и 

учениците в СПИ „Хр. Ботев“, с. Варненци. 

Регионалното управление на образованието - Силистра предлага 21 паралелки с 
максимален брой места в тях 552. 

Това предложение е с 1 паралелка по - малко от миналогодишния изпълнен прием, като 

отчита намалението на броя на учениците тази година. 

Паралелките с професионално образование са 15, а предлагащите 

профилирано или непрофилирано образование само 6. Това 

представлява съотношение 71 % към 29 % и продължава трайната тенденция за 

силен превес на професионалното образование 

Населено 

място 

Училище Профил/професия, 

специалност 

Брой 

паралелки 

Брой 

ученици 

Главиница 
СУ "Васил 
Левски" 

профил 
Природоматематически 1 26 

  
Механизация на 
селското стопанство 1 26 

Дулово 
СУ "Васил 
Левски" профил Хуманитарен 1 26 

  
профил 
Природоматематически 1 26 

  Непрофилирана 1 26 
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Паисиево 
СУ "Христо 
Ботев" Непрофилирана 1 26 

Окорш 
СУ "Йордан 
Йовков" Търговия 1 26 

Дулово ПГООТ 
Автотранспортна 
техника 1 26 

  

Конструиране, 

моделиране и 

технология на облекло 

от текстил 1 26 

  
Механизация на 
селското стопанство 1 26 

Средище 
ПГМСС "Н. 

Й. Вапцаров" 
Агроекология 

1 29 

  
Механизация на 
селското стопанство 1 29 

Силистра 
ПГМТ "Вл. 
Комаров" 

Автотранспортна 
техника 1 26 

Силистра 
ПГПТ "Ев. 
Георгиев" 

Промишлена естетика 

и дизайн + Екология и 

опазване на околната 

среда 1 26 

Силистра ПГЛП 

Конструиране, 

моделиране и 

технология на облекло 

от текстил 1 26 

Силистра 
ПЗГ 
"Добруджа" 

Механизация на 

селското стопанство + 

Растителна защита 1 26 

Силистра 
ПГС "П. 
Пенев" 

Електрически 

инсталации + 

Интериорен дизайн 1 26 

Ситово ПГСС 

Растителна защита + 

Производство и 

преработка на мляко и 

млечни 1 26 

Тутракан 
СУ "Й. 
Йовков" 

профил Технологичен - 

Информационни 

технологии 1 26 

Тутракан 
СУ "Хр. 
Ботев" 

Програмно 
осигуряване 1 26 

  Малък и среден бизнес 1 26 

 

1.3.Предложения  за професионално образование  в задочна форма на 

обучение: 

ПГМТ „Вл. Комаров“,  - Текстообработване (35) 
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ПЗГ – Растителна  защита (70) 

ПГСС, с. Ситово - Земеделец (35) 

ПГС - Външни ВиК мрежи (35) 

ПГЛП - Фризьорство (25) 

ПГМСС, с. Средище - Автотранспортна техника (35); 

 

 

 

Водил протокола:  

 

 

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

 

 

Председател  на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област 

Силистра:   

 

 

П.Добрев – областен управител на област Силистра 


